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1 Inleiding  
 

 Aanleiding en doelstelling 
 
In de gemeente Stichtse Vecht zijn recentelijk een groot aantal stukjes zogenoemd snippergroen aan 

bewoners verkocht. Snippergroenpercelen zijn percelen grond, over het algemeen van geringe 

afmetingen, geen deel uitmakend van de gemeentelijke groene (hoofd)structuur en van geen 

of minimale betekenis voor de openbare ruimte. 

 

De verkochte stukjes snippergroen zijn niet correct bestemd als tuin- of woonbestemming (of andere 

relevante bestemming). In de praktijk is het daarmee niet duidelijk welke juridische regelingen bindend 

zijn voor de gebruikers van de percelen. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de juridische regeling 

van de nieuwe bestemmingen van de verkochte gronden. Het gaat om ruim 700 percelen verspreid over 

verschillende kernen in de gemeente Stichtse Vecht.  

 

 Leeswijzer  
 

Onderhavig bestemmingsplan bestaat naast deze inleiding uit een beschrijving van het beoogde plan 

in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt verantwoord waarom het plan past binnen het beleid van de 

gemeente. In hoofdstuk 4 wordt de milieutechnische uitvoerbaarheid van het plan toegelicht. Hoofdstuk 

5 bevat de juridische planbeschrijving. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 de maatschappelijk en economische 

uitvoerbaarheid toegelicht.   

 

Na de toelichting volgen de regels inclusief de bijlagen en de verbeelding van het bestemmingsplan.  
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2 Het plan 
 

 Ligging van het plangebied  
 
Het plangebied bestaat uit ca. 850 kleine percelen die verspreid liggen binnen het grondgebied van de 

gemeente Stichtse Vecht. In de bijlage van de toelichting van onderhavig bestemmingsplan is een 

overzicht opgenomen van alle percelen die zijn verkocht aan de gebruikers van het snippergroen. 

Kortheidshalve wordt verwezen naar bijlage 1 van de toelichting. 

 

 
Figuur 1. Overzicht plangebied; planpercelen in rood aangegeven. (Bron: Plannen-makers) 
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 Geldende bestemmingsplannen 
 

De plangebieden van de diverse snippergroenpercelen van onderhavig bestemmingsplan hebben 

betrekking op de volgende, door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplannen en 

beheersverordeningen binnen het grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht: 

 

Kern Naam bestemmingsplan  Vastgesteld op 

Loenen (Nigtevecht) Nigtevecht 26-01-2010 

Loenen (Vreeland) Vreeland  06-04-2011 

Loenen (Vreeland) Landelijk gebied Noord 03-12-2015 

Loenen (Loenersloot) Loenersloot – Binnenweg – Kerklaan 22-06-2011 

Loenen (Loenen aan de Vecht) Loenen aan de Vecht 07-07-2016 

Loenen (Nieuwersluis) Nieuwersluis 24-03-2009 

Breukelen (Kockengen) Kockengen 23-04-2013 

Breukelen (Nieuwer ter Aa) Nieuwer ter Aa 24-11-2009 

Breukelen (Nieuwer ter Aa) Landelijk gebied West 

(1e herziening 06-04-2018) 

30-09-2014 

Breukelen Breukelen Woongebied 

(reparatieplan 01-07-2015) 

(geconsolideerd)  

25-06-2013 

 

07-07-2016 

Breukelen Breukelen Centrum 26-02-2013 

Breukelen (Scheendijk) 300 meter strook Scheendijk-Noord 22-12-2009 

Breukelen / Maarssen Rondom de Vecht 19-11-2019 

Maarssen Maarssen aan de Vecht 

(partiele herziening 21-06-2010) 

01-07-2008 

Maarssen (Tienhoven) Landelijk gebied Maarssen  17-12-2013 

Maarssen  

(Maarssendorp/Maarsseveen) 

Maarssendorp Woongebied 17-06-2015 

Maarssen (Maarsseveen) Maarsseveenseplassen e.o. 30-01-2018 

Maarssen (Maarsseveen) Herenweg-Gageldijk 01-04-2019 

Maarssen (Oud Zuilen) Oud Zuilen en Op Buuren e.o. 26-04-2016 

Maarssen (Maarssenbroek) Maarssenbroek woongebied 31-10-2012 

Maarssen (Maarssenbroek) Maarssenbroek werkgebied  

(1e partiele herziening) 

14-12-2009 

 

Voor de betreffende snippergroenpercelen vervallen de onderliggende bestemmingen uit de geldende 

bestemmingsplannen en beheersverordeningen en worden deze vervangen door de regels van dit 

bestemmingsplan. Onderhavig bestemmingsplan heeft uitdrukkelijk alleen betrekking op de in 

bijlage 1 genoemde snippergroenpercelen. 

Als onderdeel van de verkoop van de snippergroenpercelen zijn ook een aantal percelen verkocht 

waarvan de bestemmingen al overeenkomen met het huidige gebruik. Het gaat hier bijvoorbeeld om 

stukken tuin die al bestemd waren als tuin, ook als zodanig in gebruik waren maar die nog niet in 

eigendom van de gebruikers was. Deze percelen zijn dus al correct bestemd en zijn dus niet in 

voorliggend bestemmingsplan opgenomen. Deze percelen zijn opgenomen in bijlage 2 van de 

toelichting en zijn dus geen onderdeel van dit bestemmingsplan. 

 

  

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0484.snippergroen-ON01/b_NL.IMRO.0484.snippergroen-ON01_tb1.pdf
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 Opzet van het plan  
 

Het bestemmingsplan bestaat uit drie delen. Dat zijn de toelichting, de regels en de verbeelding 

(plankaart). Van deze drie delen zijn de regels en de verbeelding juridisch bindend. De toelichting bevat 

de achtergronden en het ruimtelijk beleid voor het gebied. De regels geven per bestemming een 

omschrijving van de doeleinden, het gebruik en de bouwmogelijkheden. De verbeelding geeft de 

bestemmingen weer van de betreffende gronden. 

 

Voor elk snippergroenperceel is een nieuwe bestemming opgenomen. Voorheen gold voor het 

betreffende snippergroenperceel meestal de bestemming 'Verkeer' of 'Groen'. In dit bestemmingsplan 

hebben de gronden de bestemming Wonen en/of Tuin gekregen. Voor deze bestemmingen is 

aangehaakt bij de standaard regels van de gemeente. Voor elk perceel is dus eenzelfde 

bestemmingsmethodiek aangehouden. Hiermee krijgt elk perceel de zelfde regels. Vanuit het oogpunt 

van rechtsgelijkheid is hiervoor gekozen. Wanneer een perceel een specifieke aanduiding heeft is deze 

wel overgenomen van het moederplan, zodat het in overeenstemming is met gelijksoortige percelen in 

de omgeving. 

 

Daarnaast zijn in het plan ook diverse dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen opgenomen zoals 

Waarde Cultuurhistorie en Vrijwaringszone – molenbiotoop. Dit zijn veelal gestandaardiseerde regels 

die in alle bestemmingsplannen in de gemeente gelijk zijn. Hierbij geldt ook als uitgangspunt dat 

aangesloten wordt bij de meest actuele standaard planregels van de gemeente. In een enkel geval kan 

hier vanaf geweken worden als het een specifieke aanduiding betreft dat als maatwerk in het vigerende 

plan is opgenomen.  
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3 Beleidsmatige onderbouwing 
 

Voor het bestemmingsplan Snippergroen is alleen gekeken naar de belangrijkste veranderingen in 

beleid en wet- en regelgeving en of die van invloed zijn op het plan. De reden is dat het plan geen 

nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt en uitsluitend betrekking heeft op zeer kleine percelen 

(snippergroen). 
 

 Omgevingswet 
 

Met de Omgevingswet bundelt de rijksoverheid de regels voor ruimtelijke projecten. Dit met het doel om 

ruimtelijke projecten eenvoudiger te kunnen starten. Naar verwachting treedt de wet op 1 januari 2020 

in werking. Eén van de uitgangspunten van de wet is dat decentrale overheden al hun regels over de 

leefomgeving bijeenbrengen in één gebiedsdekkende regeling. Voor de gemeenten is dit het 

omgevingsplan. Dit plan biedt daarmee één integrale, inhoudelijk op elkaar afgestemde set van regels 

die van toepassing zijn op een locatie. Het omgevingsplan moet gelijk als voorliggend plan digitaal 

raadpleegbaar zijn. 

 

De Omgevingswet voorziet niet in een actualiseringsplicht voor het omgevingsplan. Geldt voor het 

bestemmingsplan een verplichting tot actualisatie, de Omgevingswet stelt geen verplichting om het 

omgevingsplan met een vaste termijn te actualiseren. Het achterwege laten van de actualiseringsplicht 

ontslaat de gemeente uitdrukkelijk niet van het actueel houden van haar beleid. Het is echter aan de 

gemeente om te beoordelen of het omgevingsplan actueel is of (op onderdelen) wijziging behoeft. 
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4 Milieutechnische uitvoerbaarheid 
 

Een bestemmingsplan moet voorzien in een goede ruimtelijke ordening, zoals de Wro ex art 3.1 stelt. 

De invulling van dit vereiste is in de jurisprudentie verder gepreciseerd.  

 

Voor het bestemmingsplan Snippergroen moet beoordeeld worden of er milieu- of planologische 

aspecten zijn die een belemmering vormen voor het bestemmen als Wonen en Tuin van de 

snippergroenpercelen. Het betreffen echter zeer kleine percelen aansluitend op de huidige 

woonbestemming. In de bestaande situatie is dus reeds de gevoelige bestemming als wonen aanwezig. 

De toegevoegde bestemmingen zullen vanwege de kleinschaligheid, en de aanwezigheid van de reeds 

aangrenzende vigerende bestemming dan ook geen belemmering vormen voor omliggende functies. 

Eveneens kan gesteld worden dat er geen milieutechnische belemmeringen zijn voor het gebruik van 

de gronden als Wonen en Tuin. In de huidige situatie worden de gronden al als zodanig gebruikt en of 

worden de aangrenzende tuinen al als zodanig gebruikt. Daardoor kan gesteld worden dat er geen 

milieutechnische bestemmingen vanuit de omgeving aanwezig zijn waardoor er ter plaatse van de kleine 

percelen geen sprake zou zijn van een goede ruimtelijke ordening.  
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5 Juridische planbeschrijving  
 

 Plansystematiek 
 

Het bestemmingsplan ‘Snippergroen Stichtse Vecht’ heeft tot doel een juridisch-planologische regeling 

te scheppen voor de bebouwing en het gebruik van de gronden binnen het plangebied. Het 

bestemmingsplan is gericht op een correcte regeling van de verkochte gronden (snippergroen) als tuin- 

of woonbestemming. Bij het opstellen van voorliggend bestemmingsplan is aansluiting gezocht op de 

meest actuele standaard planregels van de gemeente Stichtse Vecht. Daarnaast is het plan in 

overeenstemming met de in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening 

geformuleerde uitgangspunten. 

 

Gestreefd is naar uniformering en standaardisering van bestemmingen en planregels. De Wet 

ruimtelijke ordening biedt mogelijkheden voor het opstellen van verschillende bestemmingsplan-

vormen, van zeer gedetailleerd tot zeer globaal. Voor iedere bestemming is een toegesneden 

bebouwingsregeling opgenomen. In het kader van de landelijke uniformering en standaardisering 

voldoet het plan aan de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. 

 

 Opzet van de regels 
 

Overeenkomstig de SVBP2012 zijn de regels van voorliggend bestemmingsplan onderverdeeld in vier 

hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. In hoofdstuk 2 zijn de  bestemmingsregels 

opgenomen. Hoofdstuk 3 en 4 bevatten de algemene regels respectievelijk de overgangs- en slotregels. 

Hierna wordt de inhoud van de regels per hoofdstuk kort toegelicht. In paragraaf 6.3 wordt nader 

ingegaan op de bestemmingen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen.  

 

Hoofdstuk 1 - Inleidende regels 

Dit hoofdstuk bevat twee artikelen. In het eerste artikel zijn de begrippen opgenomen die van belang 

zijn voor de toepassing van het plan. Het tweede artikel betreft de wijze van meten, waarin wordt 

aangegeven hoe bij de toepassing van de bestemmingsregels wordt gemeten. 

 

Hoofdstuk 2 - Bestemmingsregels 

In dit hoofdstuk zijn regels gegeven voor de binnen het plangebied voorkomende bestemmingen, 

zoals die zijn aangegeven op de verbeelding. Per bestemming zijn in de bestemmingsomschrijving de 

toegelaten gebruiksvormen van de gronden aangegeven. Daarnaast is per bestemming bepaald welke 

vormen van bebouwing zijn toegestaan. In beginsel zijn hoofdgebouwen uitsluitend toegestaan binnen 

de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken, waarbij dient te worden voldaan aan de 

voorgeschreven maatvoering (met name de maximale goot- en/of bouwhoogte).  

De verschillende bestemmingen bevatten, indien nodig, specifieke gebruiksregels. Per bestemming is 

daarnaast bepaald in welke gevallen burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het 

bestemmingsplan. In paragraaf 6.3 wordt nader ingegaan op de afzonderlijke bestemmingen. 

 

Hoofdstuk 3 - Algemene regels 

Dit hoofdstuk bevat de volgende algemene regels: 

• de anti-dubbeltelbepaling; 

• algemene bouwregels; 

• algemene aanduidingsregels; 

• algemene afwijkingsregels; 

• algemene wijzigingsregels; 

• overige regels. 
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Hoofdstuk 4 - Overgangs- en slotregels 

Hoofdstuk 4 van de regels bevat twee artikelen. In het eerste artikel is het overgangsrecht opgenomen, 

zoals dat ingevolge het Besluit ruimtelijke ordening is voorgeschreven. Het tweede artikel bevat de 

slotregel. In de slotregel is aangegeven hoe de regels kunnen worden aangehaald. 

  

 De bestemmingen 
In het plangebied zijn verschillende bestemmingen weergegeven. Hieronder wordt een nadere 

beschouwing gegeven van deze bestemmingen. 

 

Artikel 3 Groen 

Deze bestemming is voor een perceel aan de Groenlandsekade 9. Hier is een groenperceel met een 

parkeervoorziening aanwezig. Deze gronden zijn als groen bestemd met de aanduiding parkeerterrein. 

 

Artikel 4 Tuin 

De bestemming Tuin is overgenomen uit de gemeentelijke standaard. De regels staan geen bebouwing 

toe, enkel erkers en voorportalen bij woningen. De bestemming Tuin is toegepast aansluitend op de 

aangrenzende percelen. Dit komt er op neer dat vooral aan de voorzijde van woningen de 

tuinbestemming is toegepast.  

In deze bestemming is bij de Spoorlaan 58 bij Vreeland een uitzondering gemaakt. Hier is de tuin 

gesplitst door een openbare weg. Aan de overzijde van de weg is de tuin met een schuur gelegen. In 

deze bestemming is met de aanduiding ‘bijgebouw’ aangegeven dat voor dit perceel een bijgebouw op 

deze gronden is toegestaan. 

 

Artikel 5 Wonen 

De bestemming Wonen is overgenomen uit de gemeentelijke standaard. In dit bestemmingsplan zijn 

alleen gronden met Wonen bestemd waar geen bouwvlak op rust. De regels voor hoofdgebouwen zijn 

dan ook niet overgenomen.  

Om de bebouwingsmogelijkheden goed te regelen tussen de het bestaande achtererf en het extra stuk 

achtererf is in artikel 1 een aangepaste definitie voor bouwperceel opgenomen. Door deze definitie kan 

er geen dubbeltelling plaatsvinden van toegestaan bebouwd oppervlakte. Deze definitie wordt expliciet 

aangehaald in de bouwregels. 

 

Artikel 6 t/m 9 Waarde – Waterstaat, Beschermd dorpsgezicht, Cultuurhistorie en Cultuurhistorie, 

Landschap en Natuur 

Deze dubbelbestemmingen beschermen de op of in deze gronden aanwezige waarden. Dit zijn 

standaard bestemmingen die in alle gemeentelijke bestemmingsplannen voorkomen. Waar deze 

dubbelbestemmingen gelden zijn deze overgenomen in voorliggend plan.  

De bestemming Cultuurhistorie is een samenvoeging van drie verschillende cultuurhistorie 

bestemmingen die allen dezelfde waarden beschermden. Deze zijn dus onder één nieuwe, de meest 

actuele, dubbelbestemming samengevoegd. 
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6 Maatschappelijk en economische 

uitvoerbaarheid  
 

Naast ruimtelijke uitvoerbaarheid wordt de beoogde ontwikkeling van het plangebied ook getoetst aan 

economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid. 

 

 Economische uitvoerbaarheid 
 

Op grond van de Grondexploitatiewet dient een exploitatieplan te worden vastgesteld bij het vaststellen 

van het bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins is 

gegarandeerd. 

 

Dit bestemmingsplan heeft een beheersmatig karakter en heeft alleen betrekking op zeer kleine 

(snippergroen)percelen zodat er geen afzonderlijke exploitatie behoeft te worden opgesteld. 

 

 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

6.2.1 (Verslag inspraak en artikel 3.1.1 Bro overleg) 
Het ontwerpbestemmingsplan zal in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro) toegezonden worden aan organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke 

ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.  

 

6.2.2 (Verslag zienswijzen) 
Het plan zal tevens gedurende de ontwerpfase in het kader van art 3.8 Wro en volgens afdeling 3.4 van 

de Awb ter inzage gelegd worden. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf [dd-mm-jjjj] gedurende 6 

weken ter inzage gelegen, waarbij gelegenheid is geboden voor het indienen van zienswijzen.  
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7 Bijlagen 
 

• Bijlage 1: Overzicht snippergroenpercelen  

• Bijlage 2: Overzicht verkochte snippergroenpercelen die niet meegenomen zijn in voorliggend 

bestemmingsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woonplaats Kadastraal sectie nummer Omschrijving

Zandpad 4 Breukelen breukelen sint pieters B 1339

Zandpad 5 Breukelen breukelen sint pieters B 1340

Zandpad 7 Breukelen voor de woning

Zandpad 8 Breukelen breukelen sint pieters B 1333

Zandpad 9 Breukelen breukelen sint pieters B 1331

Zandpad 10 Breukelen breukelen sint pieters B 1335

Zandpad 88 Breukelen breukelen sint pieters G 96

Broekdijk Oost 5 Breukelen breukelen-nijenrode C 3599

Brouwerij 2 Breukelen breukelen-nijenrode B 5188

Dudok de Witstraat 39 Breukelen breukelen-nijenrode B 5166

Kortrijk 19 Breukelen voor de woning

Breukelen breukelen-nijenrode B 5194

Breukelen breukelen-nijenrode B 5195

Luitenant Maltbystraat 69 Breukelen breukelen-nijenrode B 5182

Otterspoorbroek 1 Breukelen breukelen-nijenrode C 3594

Otterspoorbroek 1A Breukelen breukelen-nijenrode C 3595

Otterspoorbroek 1B Breukelen breukelen-nijenrode C 3591

Straatweg 167 Breukelen breukelen-nijenrode B 4984

Breukelen breukelen-nijenrode B 5168

Breukelen breukelen-nijenrode B 5170

Breukelen breukelen-nijenrode B 5239

Breukelen breukelen-nijenrode B 5241

Willink van Collenstraat 7 Breukelen breukelen-nijenrode C 3628

Willink van Collenstraat 74 Breukelen breukelen-nijenrode B 5230

Willink van Collenstraat 79 Breukelen breukelen-nijenrode C 3624

Willink van Collenstraat 83 Breukelen breukelen-nijenrode C 3615

Willink van Collenstraat 85 Breukelen breukelen-nijenrode C 3619

Dreef 4 Kockengen kockengen F 2530

Dreef 6 Kockengen kockengen F 2550

Dreef 10 Kockengen kockengen F 2528

Dreef 14 Kockengen kockengen F 2536

Dreef 16 Kockengen kockengen F 2526

Vrijheidslaan 60

Straat en nummer

Luitenant Maltbystraat 53

Straatweg 169



Dreef 18 Kockengen kockengen F 2532

Dreef 21 Kockengen kockengen F 2506

Dreef 23 Kockengen kockengen F 2498

Dreef 25 Kockengen kockengen F 2542

Fuut 7 Kockengen kockengen E 1359

Fuut 11 Kockengen kockengen E 1385

Fuut 13 Kockengen kockengen E 1384

Fuut 17 Kockengen kockengen E 849

Fuut 23 Kockengen kockengen E 1377

Heicop 12 Kockengen kockengen F 2534

Heicop 25 Kockengen kockengen F 2538

Heicop 26 Kockengen voor en achter de woning

Kerkplein 5b Kockengen kockengen F 2539

Koningstraat 10 Kockengen voor de woning

Laag Nieuwkoop 8 Kockengen kockengen E 1349

Laag Nieuwkoop 10 Kockengen kockengen E 1373

Laag Nieuwkoop 12 Kockengen kockengen E 1346

Laag Nieuwkoop 14 Kockengen kockengen E 1325

Purperreiger 37 Kockengen kockengen F 2554

Roerdomp 25 Kockengen kockengen E 1341

Roerdomp 49 Kockengen kockengen E 1343

Roerdomp 51 Kockengen kockengen E 1331

Roerdomp 52 Kockengen kockengen E 1339

Roerdomp 55 Kockengen kockengen E 1333

Roerdomp 62 Kockengen kockengen E 825

Roerdomp 64 Kockengen kockengen E 871

Roerdomp 128 Kockengen kockengen E 1382

Scholekster 4 Kockengen kockengen F 2544

Scholekster 5 Kockengen kockengen F 2552

Scholekster 6 Kockengen kockengen F 2556

Schoolweg 3 Kockengen kockengen F 2548

Kockengen kockengen D 581

Kockengen kockengen D 595

Spengen 41 Kockengen kockengen D 598

Spengen 37



Spengen 53 Kockengen wegkant

Doude van Troostwijkplein 13 Loenen aan de Vecht loenen A 3136

Hoefijzer 19 Loenen aan de Vecht loenen A 3328

Hoefijzer 21 Loenen aan de Vecht loenen A 2537

Hoefijzer 76 Loenen aan de Vecht loenen A 3315

Hoefijzer 78 Loenen aan de Vecht loenen A 3311

Hoefijzer 82 Loenen aan de vecht loenen A 2725

Hofbergen 15 Loenen aan de Vecht loenen A 3294

Hunthum 17 Loenen aan de Vecht loenen A 2849

Hunthum 21 Loenen aan de Vecht loenen A 3250

Hunthum 33 Loenen aan de Vecht loenen A 3299

Hunthum 32 Loenen aan de vecht loenen A 2816

Kickestein 19 Loenen aan de Vecht loenen A 3287

Kickestein 21 Loenen aan de Vecht loenen A 3283

Kleuterstein 1 Loenen aan de Vecht loenen A 3318

Kleuterstein 3 Loenen aan de Vecht loenen A 3263

Kleuterstein 5 Loenen aan de Vecht loenen A 3229

Kleuterstein 7 Loenen aan de Vecht loenen A 3272

Middenhoek 29 Loenen aan de Vecht loenen A 2662

Middenhoek 30 Loenen aan de Vecht loenen A 2661

Middenhoek 31 Loenen aan de Vecht loenen A 2660

Middenhoek 32 Loenen aan de Vecht loenen A 2659

Middenhoek 33 Loenen aan de Vecht loenen A 2658

Middenhoek 34 Loenen aan de Vecht loenen A 2657

Loenen aan de Vecht loenen A 2801

Loenen aan de Vecht loenen A 3187

Ouderhoek 2 Loenen aan de Vecht loenen A 3267

Ouderhoek 3 Loenen aan de Vecht loenen A 3259

Ouderhoek 7 Loenen aan de Vecht loenen A 3248

Ouderhoek 30 Loenen aan de Vecht loenen A 3261

Ouderhoek 33 Loenen aan de Vecht loenen A 3050

Ouderhoek 37 Loenen aan de Vecht loenen A 3114

Ouderhoek 43 Loenen aan de Vecht loenen A 3275

Middenhoek 35



Ouderhoek 53 Loenen aan de Vecht loenen A 3156

Ouderhoek 69 Loenen aan de Vecht loenen A 3118

Ouderhoek 71 Loenen aan de Vecht loenen A 3290

Ouderhoek 74 Loenen aan de Vecht loenen A 3098

Ouderhoek 75 Loenen aan de Vecht loenen A 3063

Wallestein 1 Loenen aan de Vecht achter de woning

Wallestein 2 Loenen aan de Vecht loenen A 3307

Wallestein 3 Loenen aan de Vecht loenen A 3223

Wallestein 4 Loenen aan de Vecht achter de woning

Wallestein 5 Loenen aan de Vecht loenen A 3301

Wallestein 6 Loenen aan de Vecht loenen A 3303

Wallestein 7 Loenen aan de Vecht achter de woning

Wallestein 8 Loenen aan de Vecht loenen A 3305

Wallestein 9 Loenen aan de Vecht loenen A 3309

Wallestein 38 Loenen aan de Vecht loenen A 3313

Wallestein 40 Loenen aan de Vecht loenen A 3322

Wallestein 43 Loenen aan de Vecht loenen A 3326

Wallestein 44 Loenen aan de Vecht loenen A 3324

Loenen aan de Vecht loenen A 3317

Loenen aan de Vecht loenen A 2992

Wallestein 63 Loenen aan de Vecht loenen A 2520

Weerestein 25 Loenen aan de Vecht loenen A 2672

Weerestein 26 Loenen aan de Vecht loenen A 2646

Weerestein 27 Loenen aan de Vecht loenen A 2648

Weerestein 28 Loenen aan de Vecht loenen A 2649

Weerestein 29 Loenen aan de Vecht loenen A 2678

Weerestein 30 Loenen aan de Vecht loenen A 2650

Weerestein 32 Loenen aan de Vecht loenen A 3238

Weerestein 56 Loenen aan de Vecht loenen A 3185

Weerestein 82 Loenen aan de Vecht loenen A 3244

Westerklip 1 Loenen aan de Vecht loenen A 2527

Westerklip 2 Loenen aan de Vecht loenen A 2529

Westerklip 3 Loenen aan de Vecht loenen A 2531

Westerklip 4 Loenen aan de Vecht loenen A 2533

Wallestein 57



Westerklip 5 Loenen aan de Vecht loenen A 2535

Westerklip 6 Loenen aan de vecht loenen A 2686

Westerklip 22 Loenen aan de Vecht loenen A 3225

Westerklip 23 Loenen aan de Vecht loenen A 3255

Westerklip 24 Loenen aan de Vecht loenen A 3320

Westerklip 25 Loenen aan de Vecht loenen A 3246

Westerklip 26 Loenen aan de Vecht loenen A 3257

Westerklip 29 Loenen aan de Vecht loenen A 3252

Voorburgstraat 28 Loenersloot loenen F 1028

Bloemstede 14 Maarssen maarssen B 11272

Bloemstede 15 Maarssen achter de woning

Bloemstede 16 Maarssen achter de woning

Bloemstede 17 Maassen achter de woning

Bloemstede 18 Maarssen maarssen B 11414

Bloemstede 19 Maarssen maarssen B 11276

Bloemstede 20 Maarssen achter de woning

Bloemstede 21 Maarssen maarssen B 11280

Bloemstede 22 Maarssen maarssen B 11711

Bloemstede 23 Maarssen achter de woning

Bloemstede 33 Maarssen maarssen B 11282

Bloemstede 34 Maarssen maarssen B 11286

Bloemstede 35 Maarssen maarssen B 11713

Bloemstede 36 Maarssen achter de woning

Bloemstede 37 Maarssen maarssen B 11715

Bloemstede 38 Maarssen maarssen B 11766

Bloemstede 39 Maarssen maarssen B 11512

Bloemstede 40 Maarssen maarssen B 11290

Bloemstede 41 Maarssen maarssen B 11294

Bloemstede 81 t/m 101 Maarssen maarssen B 11868

Bloemstede 237 Maarssen maarssen B 11206

Bloemstede 238 Maarssen achter de woning

Bloemstede 239 Maarssen achter de woning

Bloemstede 240 Maarssen achter de woning



Bloemstede 331 Maarssen maarssen B 11226

Bloemstede 357 Maarssen maarssen B 11230

Bloemstede 376 Maarssen maarssen B 11378

Maarssen maarssen B 11701

Maarssen maarssen B 12094

Bloemstede 379 Maarssen maarssen B 11298

Bloemstede 381 Maarssen maarssen B 11302

Bloemstede 382 Maarssen achter de woning

Bloemstede 383 Maarssen maarssen B 11306

Bloemstede 384 Maarssen achter de woning

Bloemstede 385 Maarssen achter de woning

Bloemstede 386 Maarssen achter de woning

Bloemstede 387 Maarssen maarssen B 11804

Bloemstede 388 Maarssen achter de woning

Bloemstede 389 Maarssen maarssen B 11925

Bloemstede 390 Maarssen maarssen B 11437

Bloemstede 391 Maarssen maarssen B 11344

Bloemstede 396 Maarssen maarssen B 12082

Bloemstede 397 Maarssen maarssen B 11998

Bloemstede 398 Maarssen maarssen B 11416

Bloemstede 399 Maarssen maarssen B 11587

Bloemstede 400 Maarssen maarssen B 12104

Bloemstede 401 Maarssen achter de woning

Bloemstede 402 Maarssen achter de woning

Bloemstede 403 Maarssen maarssen B 12062

Bloemstede 404 Maarssen maarssen B 11467

Bloemstede 405 Maarssen maarssen B 12064

Bloemstede 406 Maarssen maarssen B 11442

Bloemstede 407 Maarssen maarssen B 11459

Maarssen maarssen B 11332

Maarssen maarssen B 11334

Maarssen maarssen B 11671

Maarssen maarssen B 11695

Maarssen maarssen B 11697

Bloemstede 378

Bloemstede 408

Bloemstede 487



Bloemstede 488 en 489 Maarssen maarssen B 11717

Bloemstede 490 Maarssen maarssen B 11402

Bloemstede 491 Maarssen maarssen B 11339

Bloemstede 492 Maarssen maarssen B 11346

Bloemstede 493 Maarssen achter de woning

Bloemstede 494 Maarssen achter de woning

Bloemstede 495 Maarssen achter de woning

Bloemstede 496 Maarssen maarssen B 11719

Maarssen maarssen B 11341

Maarssen maarssen B 11577

Bloemstede 523 Maarssen maarssen B 11721

Bloemstede 524 Maarssen maarssen B 11338

Bloemstede 525 Maarssen maarssen B 11722

Bloemstede 526 Maarssen maarssen B 11514

Bloemstede 527 Maarssen achter de woning

Bloemstede 528 Maarssen achter de woning

Maarssen maarssen B 11336

Maarssen maarssen B 11488

Bloemstede 530 Maarssen achter de woning

Bloemstede 532 Maarssen maarssen B 11502

Bloemstede 533 Maarssen naast en achter de woning

Bloemstede 534 en  535 Maarssen maarssen B 11725

Bloemstede 536 Maarssen maarssen B 11388

Bloemstede 537 Maarssen achter de woning

Bloemstede 538 t/m 541 Maarssen maarssen B 11727

Bloemstede 542 Maarssen achter de woning

Bloemstede 543 Maarssen achter de woning

Bloemstede 544 Maarssen achter de woning

Bloemstede 545 Maarssen achter de woning

Bloemstede 552 Maarssen maarssen B 11330

Bloemstede 553 Maarssen maarssen B 11380

Bloemstede 554 Maarssen maarssen B 11729

Bloemstede 555 Maarssen achter de woning

Bloemstede 556 t/m 561 Maarssen maarssen B 11866

Bloemstede 522

Bloemstede 529



Bloemstede 562 Maarssen maarssen B 11522

Bloemstede 563 Maarssen maarssen B 11328

Bloemstede 580 Maarssen maarssen B 11731

Bloemstede 581 Maarssen maarssen B 11770

Bloemstede 582 Maarssen achter de woning

Bloemstede 583 Maarssen maarssen B 11382

Bloemstede 584 Maarssen maarssen B 11324

Bloemstede 585 Maarssen maarssen B 11733

Bloemstede 586 Maarssen achter de woning

Bloemstede 587 Maarssen maarssen B 11490

Bloemstede 588 Maarssen maarssen B 11449

Bloemstede 589 Maarssen maarssen B 11366

Bloemstede 590 Maarssen maarssen B 11734

Bloemstede 591 Maarssen maarssen B 11461

Boomstede 14 Maarssen maarssen B 11445

Boomstede 16 Maarssen maarssen B 11360

Boomstede 19 Maarssen maarssen B 11518

Boomstede 20 Maarssen maarssen B 11322

Boomstede 21 Maarssen maarssen B 11486

Boomstede 22 Maarssen maarssen B 11504

Boomstede 23 Maarssen maarssen B 11589

Boomstede 24 Maarssen achter de woning

Boomstede 25 Maarssen achter de woning

Boomstede 52 Maarssen maarssen B 11404

Boomstede 53 Maarssen achter de woning

Boomstede 54 Maarssen achter de woning

Boomstede 55 Maarssen maarssen B 11420

Boomstede 56 Maarssen maarssen B 11320

Boomstede 57 Maarssen maarssen B 11492

Boomstede 58 Maarssen maarssen B 11422

Boomstede 59 Maarssen maarssen B 11455

Boomstede 60 Maarssen maarssen B 11463

Boomstede 61 Maarssen maarssen B 11406

Boomstede 62 Maarssen maarssen B 12002



Boomstede 63 Maarssen maarssen B 11318

Boomstede 117 Maarssen maarssen B 11314

Boomstede 118 Maarssen maarssen B 11469

Boomstede 119 Maarssen maarssen B 11310

Boomstede 120 Maarssen maarssen B 11408

Boomstede 121 Maarssen maarssen B 11370

Boomstede 122 Maarssen achter de woning

Boomstede 123 Maarssen maarssen B 11451

Boomstede 124 Maarssen maarssen B 11308

Boomstede 125 Maarssen maarssen B 11591

Boomstede 126 Maarssen maarssen B 11304

Boomstede 127 Maarssen maarssen B 11516

Boomstede 128 Maarssen maarssen B 11593

Maarssen maarssen B 11688

Maarssen maarssen B 11839

Maarssen maarssen B 11840

Boomstede 151 Maarssen maarssen B 11509

Boomstede 152 Maarssen maarssen B 11471

Boomstede 153 Maarssen maarssen B 11523

Boomstede 154 Maarssen maarssen B 11418

Boomstede 155 Maarssen achter de woning

Boomstede 156 Maarssen maarssen B 11464

Boomstede 157 Maarssen maarssen B 11436

Boomstede 173 Maarssen maarssen B 11300

Boomstede 175 Maarssen maarssen B 11348

Boomstede 176 Maarssen maarssen B 11383

Boomstede 177 Maarssen maarssen B 11350

Boomstede 179 Maarssen naast de woning

Boomstede 252 Maarssen maarssen B 11482

Boomstede 253 Maarssen maarssen B 11390

Boomstede 254 Maarssen maarssen B 11392

Boomstede 255 Maarssen achter de woning

Boomstede 256 Maarssen maarssen B 11453

Boomstede 257 Maarssen maarssen B 11292

Boomstede 129



Boomstede 258 Maarssen maarssen B 11295

Boomstede 259 Maarssen maarssen B 11571

Maarssen maarssen B 11288

Maarssen maarssen B 11426

Boomstede 261 Maarssen maarssen B 11386

Boomstede 262 Maarssen maarssen B 11372

Boomstede 279 Maarssen maarssen B 11579

Maarssen maarssen B 11473

Maarssen maarssen B 11474

Maarssen maarssen B 11283

Maarssen maarssen B 11484

Boomstede 283 Maarssen achter de woning

Boomstede 284 Maarssen maarssen B 11430

Boomstede 285 Maarssen maarssen B 11861

Boomstede 301 Maarssen maarssen B 11394

Boomstede 302 Maarssen maarssen B 11424

Boomstede 303 Maarssen maarssen B 12065

Boomstede 304 Maarssen maarssen B 11374

Boomstede 305 Maarssen achter de woning

Boomstede 306 Maarssen maarssen B 11673

Boomstede 307 Maarssen achter de woning

Boomstede 308 Maarssen maarssen B 12000

Boomstede 309 Maarssen maarssen B 11434

Boomstede 310 Maarssen maarssen B 11595

Boomstede 311 Maarssen maarssen B 11841

Boomstede 312 Maarssen maarssen B 11274

Boomstede 313 Maarssen achter de woning

Boomstede 314 Maarssen maarssen B 11984

Boomstede 315 Maarssen maarssen B 11506

Boomstede 408 Maarssen maarssen B 10888

Boomstede 409 Maarssen maarssen B 11410

Boomstede 486 Maarssen maarssen B 10882

Boomstede 487 Maarssen maarssen B 10826

Boomstede 538 Maarssen maarssen B 10935

Boomstede 260

Boomstede 281 

Boomstede 282



Boomstede 546 Maarssen maarssen B 10827

Boomstede 578 Maarssen maarssen B 10898

Boomstede 580 Maarssen maarssen B 10907

Boomstede 585 Maarssen maarssen B 10802

Boomstede 588 Maarssen maarssen B 11849

Boomstede 616 Maarssen maarssen B 10838

Boomstede 617 Maarssen maarssen B 11520

Boomstede 664 Maarssen maarssen B 10908

Boomstede 665 Maarssen maarssen B 10909

Boomstede 696 Maarssen maarssen B 11192

Duivenkamp 15 Maarssen maarssen B 11600

Duivenkamp 16 Maarssen maarssen B 12008

Duivenkamp 17 Maarssen maarssen B 11603

Duivenkamp 18 Maarssen maarssen B 11598

Duivenkamp 19 Maarssen maarssen B 11599

Duivenkamp 20 Maarssen maarssen B 11661

Duivenkamp 21 Maarssen maarssen B 11605

Duivenkamp 22 Maarssen maarssen B 11772

Duivenkamp 23 Maarssen maarssen B 11604

Duivenkamp 24 Maarssen maarssen B 11927

Duivenkamp 25 Maarssen maarssen B 11601

Duivenkamp 26 Maarssen maarssen B 11773

Duivenkamp 34 Maarssen maarssen B 11988

Duivenkamp 35 Maarssen maarssen B 10800

Duivenkamp 39 Maarssen maarssen B 11357

Duivenkamp 54 Maarssen maarssen B 11396

Duivenkamp 55 Maarssen maarssen B 11364

Duivenkamp 88 Maarssen maarssen B 11235

Duivenkamp 107 t/m 112 Maarssen maarssen B 11737

Duivenkamp 113 Maarssen achter de woning

Duivenkamp 114 t/m 122 Maarssen maarssen B 11853

Duivenkamp 123 t/m150 Maarssen maarssen B 11856

Duivenkamp 151 Maarssen maarssen B 11607

Duivenkamp 152 t/m 155 Maarssen maarssen B 11739



Duivenkamp 218 Maarssen maarssen B 11158

Duivenkamp 254 Maarssen maarssen B 11741

Duivenkamp 299 Maarssen maarssen B 11476

Duivenkamp 653 Maarssen maarssen B 11244

Duivenkamp 654 Maarssen maarssen B 11246

Duivenkamp 655 Maarssen maarssen B 11248

Duivenkamp 656 Maarssen achter de woning

Duivenkamp 657 Maarssen maarssen B 11250

Duivenkamp 658 Maarssen maarssen B 11252

Duivenkamp 659 Maarssen maarssen B 11254

Duivenkamp 660 Maarssen maarssen B 11256

Duivenkamp 661 Maarssen achter de woning

Duivenkamp 664 Maarssen achter de woning

Duivenkamp 665 Maarssen achter de woning

Duivenkamp 666 Maarssen achter de woning

Duivenkamp 667 Maarssen maarssen B 11258

Duivenkamp 684 t/m 764 Maarssen maarssen B 11965

Duivenkamp 765 t/m 769 Maarssen maarssen B 11966

Duivenkamp 790 t/m 791 Maarssen maarssen B 11859

Duivenkamp 867 t/m 881 Maarssen maarssen B 11956

Fazantenkamp 1 Maarssen maarssen B 11211

Fazantenkamp 15 Maarssen maarssen B 11202

Fazantenkamp 24 Maarssen maarssen B 11996

Fazantenkamp 26 Maarssen maarssen B 11863

Fazantenkamp 27 Maarssen maarssen B 11609

Fazantenkamp 28 Maarssen maarssen B 11664

Fazantenkamp 29 Maarssen maarssen B 11665

Fazantenkamp 30 Maarssen maarssen B 11675

Fazantenkamp 31 Maarssen maarssen B 11611

Fazantenkamp 32 Maarssen achter de woning

Fazantenkamp 33 Maarssen maarssen B 11865

Fazantenkamp 51 Maarssen maarssen B 11494

Fazantenkamp 54 Maarssen achter de woning

Fazantenkamp 55 Maarssen maarssen B 11585



Fazantenkamp 57 Maarssen maarssen B 11204

Fazantenkamp 58 Maarssen maarssen B 11457

Fazantenkamp 219 Maarssen maarssen B 11228

Fazantenkamp 256 Maarssen maarssen B 11565

Fazantenkamp 257 Maarssen maarssen B 11480

Fazantenkamp 287 Maarssen maarssen B 11210

Fazantenkamp 404 Maarssen maarssen B 11398

Fazantenkamp 405 Maarssen maarssen B 11400

Fazantenkamp 407 Maarssen maarssen B 11699

Fazantenkamp 569 Maarssen maarssen B 11218

Fazantenkamp 570 Maarssen maarssen B 11220

Fazantenkamp 571 Maarssen maarssen B 11234

Fazantenkamp 720 Maarssen maarssen B 11573

Fazantenkamp 721 Maarssen maarssen B 11669

Fazantenkamp 747 Maarssen maarssen B 11496

Fazantenkamp 748 Maarssen maarssen B 11222

Fazantenkamp 749 Maarssen achter de woning

Fazantenkamp 750 Maarssen maarssen B 12004

Fazantenkamp 751 Maarssen maarssen B 11929

Fazantenkamp 752 Maarssen maarssen B 11931

Fazantenkamp 753 Maarssen maarssen B 11974

Fazantenkamp 754 Maarssen maarssen B 11614

Fazantenkamp 755 Maarssen maarssen B 11933

Fazantenkamp 756 Maarssen maarssen B 11934

Fazantenkamp 768 Maarssen maarssen B 11613

Fazantenkamp 769 Maarssen maarssen B 11980

Fazantenkamp 770 Maarssen maarssen B 11838

Fazantenkamp 771 Maarssen maarssen B 12006

Fazantenkamp 772 Maarssen achter de woning

Fazantenkamp 773 Maarssen maarssen B 11224

Fazantenkamp 873 Maarssen voor de woning

Fazantenkamp 895 Maarssen maarssen B 11968

Fazantenkamp 917 Maarssen maarssen B 12066

Fazantenkamp 969 Maarssen maarssen B 11180



Fazantenkamp 977 Maarssen maarssen B 11175

Maarssen maarssen B 10819

Maarssen maarssen B 12069

Pauwenkamp 115 Maarssen maarssen B 11354

Maarssen maarssen B 11951

Maarssen maarssen B 11953

Pauwenkamp 134 Maarssen maarssen B 11266

Pauwenkamp 222 Maarssen maarssen B 11238

Pauwenkamp 223 Maarssen achter de woning

Pauwenkamp 224 Maarssen maarssen B 11242

Pauwenkamp 225 Maarssen maarssen B 11240

Pauwenkamp 229 Maarssen maarssen B 11362

Pauwenkamp 231 Maarssen maarssen B 11679

Pauwenkamp 232 Maarssen maarssen B 11270

Pauwenkamp 330 Maarssen maarssen B 11356

Pauwenkamp 331 Maarssen maarssen B 11478

Pauwenkamp 435 Maarssen maarssen B 11262

Pauwenkamp 460 Maarssen maarssen B 11583

Reigerskamp 5 Maarssen achter de woning

Reigerskamp 6 Maarssen achter de woning

Reigerskamp 7 Maarssen maarssen B 11618

Reigerskamp 8 Maarssen maarssen B 11623

Reigerskamp 9 Maarssen maarssen B 12056

Reigerskamp 10 Maarssen maarssen B 11690

Reigerskamp 11 Maarssen maarssen B 12058

Reigerskamp 12 Maarssen maarssen B 11620

Reigerskamp 13 Maarssen maarssen B 11619

Reigerskamp 14 Maarssen maarssen B 11692

Reigerskamp 15 Maarssen maarssen B 11615

Reigerskamp 16 Maarssen maarssen B 11621

Reigerskamp 17 Maarssen maarssen B 11622

Reigerskamp 18 Maarssen maarssen B 11617

Reigerskamp 338 Maarssen maarssen B 10973

Reigerskamp 340 Maarssen maarssen B 11498

Pauwenkamp 85

Pauwenkamp 133



Reigerskamp 668 Maarssen maarssen B 11629

Reigerskamp 669 Maarssen maarssen B 11637

Reigerskamp 670 Maarssen maarssen B 11630

Reigerskamp 671 Maarssen maarssen B 11635

Reigerskamp 672 Maarssen maarssen B 11624

Reigerskamp 673 Maarssen maarssen B 11628

Reigerskamp 674 Maarssen maarssen B 11632

Reigerskamp 675 Maarssen maarssen B 11626

Reigerskamp 676 Maarssen maarssen B 11627

Reigerskamp 677 Maarssen maarssen B 11631

Reigerskamp 678 Maarssen maarssen B 11768

Reigerskamp 679 Maarssen maarssen B 11636

Reigerskamp 680 Maarssen maarssen B 11633

Reigerskamp 681 Maarssen maarssen B 11634

Reigerskamp 682 Maarssen maarssen B 11638

Reigerskamp 683 Maarssen achter de woning

Reigerskamp 684 Maarssen achter de woning

Reigerskamp 685 Maarssen achter de woning

Reigerskamp 686 Maarssen achter de woning

Reigerskamp 687 Maarssen achter de woning

Reigerskamp 733 Maarssen maarssen B 11643

Reigerskamp 734 Maarssen maarssen B 11644

Reigerskamp 735 Maarssen maarssen B 11640

Reigerskamp 736 Maarssen maarssen B 11645

Reigerskamp 737 Maarssen maarssen B 11641

Reigerskamp 738 Maarssen maarssen B 11642

Reigerskamp 739 Maarssen maarssen B 11704

Reigerskamp 740 Maarssen achter de woning

Reigerskamp 742 Maarssen achter de woning

Reigerskamp 764 Maarssen maarssen B 11649

Reigerskamp 765 Maarssen maarssen B 11647

Reigerskamp 766 Maarssen maarssen B 11648

Reigerskamp 767 Maarssen maarssen B 11962

Reigerskamp 768 Maarssen maarssen B 11871



Reigerskamp 769 Maarssen achter de woning

Reigerskamp 770 Maarssen maarssen B 11877

Reigerskamp 771 Maarssen maarssen B 11844

Reigerskamp 772 Maarssen maarssen B 11667

Reigerskamp 773 Maarssen achter de woning

Reigerskamp 774 Maarssen maarssen B 11936

Reigerskamp 775 Maarssen maarssen B 11651

Reigerskamp 776 Maarssen maarssen B 11677

Reigerskamp 777 Maarssen maarssen B 11659

Reigerskamp 778 Maarssen maarssen B 11656

Reigerskamp 779 Maarssen maarssen B 11657

Reigerskamp 780 Maarssen maarssen B 11709

Reigerskamp 781 Maarssen maarssen B 11654

Reigerskamp 782 Maarssen maarssen B 11652

Reigerskamp 783 Maarssen maarssen B 11655

Reigerskamp 784 Maarssen maarssen B 11575

Reigerskamp 785 Maarssen maarssen B 11658

Reigerskamp 786 Maarssen maarssen B 12060

Reigerskamp 787 Maarssen maarssen B 11990

Reigerskamp 788 Maarssen maarssen B 11879

Reigerskamp 789 Maarssen maarssen B 11653

Spechtenkamp 129 Maarssen maarssen B 12012

Spechtenkamp 130 Maarssen maarssen B 12014

Spechtenkamp 131 Maarssen maarssen B 12013

Spechtenkamp 132 Maarssen maarssen B 12018

Spechtenkamp 133 Maarssen maarssen B 12017

Spechtenkamp 134 Maarssen maarssen B 12019

Spechtenkamp 135 Maarssen maarssen B 12015

Spechtenkamp 136 Maarssen achter de woning

Spechtenkamp 137 Maarssen maarssen B 12026

Spechtenkamp 138 Maarssen maarssen B 12024

Spechtenkamp 139 Maarssen maarssen B 12022

Spechtenkamp 140 Maarssen maarssen B 12025

Spechtenkamp 141 Maarssen maarssen B 12023



Spechtenkamp 142 Maarssen maarssen B 12021

Maarssen maarssen B 11834

Maarssen maarssen B 11836

Spechtenkamp 144 Maarssen maarssen B 12031

Spechtenkamp 145 Maarssen maarssen B 12029

Spechtenkamp 146 Maarssen maarssen B 12034

Spechtenkamp 147 Maarssen maarssen B 12033

Spechtenkamp 148 Maarssen maarssen B 12032

Spechtenkamp 149 Maarssen maarssen B 12028

Spechtenkamp 150 Maarssen maarssen B 12030

Spechtenkamp 151 Maarssen maarssen B 12035

Spechtenkamp 152 Maarssen maarssen B 11816

Spechtenkamp 163 Maarssen maarssen B 11174

Spechtenkamp 207 Maarssen maarssen B 12037

Spechtenkamp 208 Maarssen maarssen B 11880

Spechtenkamp 209 Maarssen maarssen B 12038

Spechtenkamp 210 Maarssen maarssen B 11175

Spechtenkamp 211 Maarssen maarssen B 12040

Spechtenkamp 212 Maarssen maarssen B 12039

Spechtenkamp 218 Maarssen maarssen B 11946

Spechtenkamp 219 Maarssen maarssen B 12054

Spechtenkamp 220 Maarssen maarssen B 12042

Spechtenkamp 221 Maarssen maarssen B 12044

Spechtenkamp 222 Maarssen maarssen B 12043

Spechtenkamp 223 Maarssen maarssen B 12045

Maarssen maarssen B 11194

Maarssen maarssen B 11196

Zwanenkamp 25 Maarssen maarssen B 11970

Zwanenkamp 26 Maarssen maarssen B 11915

Maarssen maarssen B 5460

Maarssen maarssen B 8474

Zwanenkamp 272 Maarssen naast de woning

Zwanenkamp 350 Maarssen maarssen B 11921 12099

Zwanenkamp 351 Maarssen maarssen B 11920

Spechtenkamp 247

Zwanenkamp 248

Spechtenkamp 143



Zwanenkamp 352 Maarssen maarssen B 11924

Zwanenkamp 353 Maarssen maarssen B 11918

Zwanenkamp 354 Maarssen maarssen B 11922

Zwanenkamp 355 Maarssen maarssen B 11948

Zwanenkamp 356 Maarssen maarssen B 11923

Zwanenkamp 357 Maarssen maarssen B 11919

Zwanenkamp 358 Maarssen maarssen B 11916

Zwanenkamp 359 Maarssen maarssen B 11830

Zwanenkamp 450 Maarssen maarssen B 11596

Maarssen maarssen B 9315

Maarssen maarssen B 12075

Zwanenkamp 923 Maarssen maarssen B 11267

Zwanenkamp 1070 Maarssen maarssen B 6248

Zwanenkamp 1037 Maarssen maarssen B 11954

Kamelenspoor 25 Maarssen maarssen B 11198

Kamelenspoor 205 Maarssen maarssen B 11214

Kamelenspoor 321 Maarssen maarssen B 10260

Kamelenspoor 335 Maarssen maarssen B 11208

Kamelenspoor 493 Maarssen maarssen B 11581

Zebraspoor 1 Maarssen maarssen B 11178

Zebraspoor 54 Maarssen maarssen B 11985

Zebraspoor 55 Maarssen achter de woning

Zebraspoor 56 Maarssen maarssen B 11777

Zebraspoor 57 Maarssen maarssen B 11781

Zebraspoor 58 Maarssen maarssen B 11743

Zebraspoor 59 Maarssen maarssen B 11883

Zebraspoor 60 Maarssen maarssen B 11885

Zebraspoor 61 Maarssen maarssen B 11818

Zebraspoor 62 Maarssen maarssen B 11887

Zebraspoor 63 Maarssen maarssen B 11888

Zebraspoor 64 Maarssen maarssen B 11889

Zebraspoor 65 Maarssen maarssen B 11938

Zebraspoor 66 Maarssen maarssen B 11745

Zebraspoor 67 Maarssen maarssen B 11747

Zwanenkamp 905



Zebraspoor 68 Maarssen maarssen B 11846

Zebraspoor 69 Maarssen maarssen B 11891

Zebraspoor 70 Maarssen maarssen B 11749

Zebraspoor 71 Maarssen maarssen B 11895

Zebraspoor 72 Maarssen maarssen B 11896

Zebraspoor 73 Maarssen maarssen B 11894

Zebraspoor 74 Maarssen maarssen B 11897

Zebraspoor 75 Maarssen maarssen B 11751

Zebraspoor 76 Maarssen maarssen B 11893

Zebraspoor 77 Maarssen maarssen B 11779

Zebraspoor 78 Maarssen maarssen B 11848

Zebraspoor 146 Maarssen maarssen B 11899

Zebraspoor 147 Maarssen maarssen B 11753

Zebraspoor 148 Maarssen maarssen B 11755

Zebraspoor 214 Maarssen maarssen B 11972

Zebraspoor 215 Maarssen maarssen B 11903

Zebraspoor 216 Maarssen maarssen B 11757

Zebraspoor 217 Maarssen achter de woning

Zebraspoor 218 Maarssen maarssen B 11820

Zebraspoor 220 Maarssen maarssen B 11901

Zebraspoor 221 Maarssen maarssen B 11759

Zebraspoor 222 Maarssen achter de woning

Zebraspoor 223 Maarssen maarssen B 11976

Zebraspoor 229 Maarssen maarssen B 11940

Zebraspoor 230 Maarssen maarssen B 11902

Zebraspoor 231 Maarssen achter de woning

Zebraspoor 232 Maarssen achter de woning

Zebraspoor 233 Maarssen maarssen B 12010

Zebraspoor 650 Maarssen maarssen B 12047

Zebraspoor 651 Maarssen maarssen B 11872

Zebraspoor 652 Maarssen maarssen B 11783

Zebraspoor 653 Maarssen maarssen B 11908

Zebraspoor 654 Maarssen maarssen B 11905

Zebraspoor 655 Maarssen maarssen B 11808



Zebraspoor 656 Maarssen maarssen B 12052

Zebraspoor 657 Maarssen maarssen B 11822

Zebraspoor 658 Maarssen maarssen B 12051

Zebraspoor 659 Maarssen maarssen B 11824

Zebraspoor 660 Maarssen maarssen B 12049

Zebraspoor 661 Maarssen maarssen B 11907

Zebraspoor 662 Maarssen maarssen B 11909

Zebraspoor 663 Maarssen maarssen B 12050

Zebraspoor 664 Maarssen maarssen B 11942

Zebraspoor 665 Maarssen maarssen B 11978

Zebraspoor 666 Maarssen maarssen B 11785

Zebraspoor 667 Maarssen maarssen B 11982

Zebraspoor 698 Maarssen maarssen B 11761

Zebraspoor 699 Maarssen maarssen B 11264

Zebraspoor 705 Maarssen maarssen B 11137

Zebraspoor 722 Maarssen maarssen B 11190

Zebraspoor 723 Maarssen maarssen B 11806

Zebraspoor 724 Maarssen maarssen B 11911

Zebraspoor 725 Maarssen maarssen B 11943

Zebraspoor 726 Maarssen maarssen B 11826

Zebraspoor 727 Maarssen maarssen B 11913

Zebraspoor 728 Maarssen maarssen B 11945

Zebraspoor 729 Maarssen maarssen B 11828

Zebraspoor 730 Maarssen maarssen B 11827

Zebraspoor 731 Maarssen maarssen B 11787

Zebraspoor 732 Maarssen maarssen B 10098

Zebraspoor 733 Maarssen maarssen B 9156

Maarssen maarssen B 11216

Maarssen maarssen B 9883

Zebraspoor 737 Maarssen maarssen B 11232

Zebraspoor 738 Maarssen achter de woning

Zebraspoor 739 Maarssen achter de woning

De Kwekerij 31 Maarssen naast de woning

Zebraspoor 734



De Lespaullaan 27 Maarssen zijkant woning

Diependaalsedijk 27 Maarssen maarssen A 6932

Gageldijk 3 Maarssen voor de woning

Gageldijk 6 Maarssen maarssen H 810

Gageldijk 13 Maarssen voor de woning

Gageldijk 15 Maarssen voor de woning

Gageldijk 17 Maarssen voor de woning

Gageldijk 21 Maarssen voor de woning

Gageldijk 23 Maarssen voor de woning

Gageldijk 33 Maarssen voor de woning

Gageldijk 35 Maarssen voor de woning

Gageldijk 45 Maarssen maarssen H 812

Gageldijk 47 Maarssen voor de woning

Gageldijk 49 Maarssen maarssen H 814

Gageldijk 51 Maarssen voor de woning

Gageldijk 55 Maarssen voor de woning

Gageldijk 57 Maarssen voor de woning

Gageldijk 59 Maarssen voor de woning

Gageldijk 61 Maarssen maarssen H 816

Gageldijk 69 Maarssen maarssen H 818

Gageldijk 73 Maarssen voor de woning

Gageldijk 89 Maarssen voor de woning

Gageldijk 89a Maarssen voor de woning

Gageldijk 93 Maarssen voor de woning

Hondiusstraat 1 Maarssen maarssen C 1705

Ijsvogel 56 Maarssen maarssen C 1719

Maarssen maarssen C 1697

Maarssen maarssen C 1699

Ijsvogel 108 Maarssen maarssen C 1717

Ijsvogel 110 Maarssen maarssen C 1713

Ijsvogel 112 Maarssen maarssen C 1702

Ijsvogel 114 Maarssen maarssen C 1700

Maarssenbroeksedijk Oost 1 Maarssen maarssen A 6805

Maarssenbroeksedijk Oost 2 Maarssen maarssen A 6922

IJsvogel 106



Maarssenbroeksedijk Oost 4 Maarssen maarssen A 6807

Maarssenbroeksedijk Oost 6 Maarssen voor de woning

Maarssenbroeksedijk Oost 8 Maarssen maarssen A 6809

Maarssenbroeksedijk Oost 9 Maarssen maarssen A 6811

Maarssenbroeksedijk Oost 10 Maarssen voor de woning

Maarssenbroeksedijk Oost 11 Maarssen maarssen A 6813

Maarssenbroeksedijk Oost 12 Maarssen maarssen A 6815

Maarssenbroeksedijk Oost 14 Maarssen voor de woning

Maarssenbroeksedijk Oost 15 Maarssen maarssen A 6817

Maarssenbroeksedijk Oost 16 Maarssen voor de woning

Maarssenbroeksedijk Oost 17 Maarssen maarssen A 4272

Maarssenbroeksedijk Oost 18 Maarssen maarssen A 6819

Maarssenbroeksedijk Oost 19 Maarssen voor de woning

Maarssenbroeksedijk Oost 20 Maarssen voor de woning

Maarssenbroeksedijk Oost 22 Maarssen voor de woning

Maarssenbroeksedijk Oost 24 Maarssen voor de woning

Maarssenbroeksedijk Oost 26 Maarssen voor de woning

Maarssenbroeksedijk Oost 28 Maarssen maarssen A 6821

Maarssenbroeksedijk Oost 30 Maarssen voor de woning

Maarssenbroeksedijk Oost 32 Maarssen voor de woning

Maarssenbroeksedijk Oost 34 Maarssen maarssen A 6822

Maarssenbroeksedijk Oost 36 Maarssen maarssen A 6825

Meijenlaan 1 Maarssen maarssen C 1725

Meijenlaan 17 Maarssen maarssen C 1706

Nedereindsevaart 4 Maarssen maarssen H 820

Straatweg 9k Maarssen achter/naast de woning

Straatweg 128a Maarssen maarssen A 6908

Straatweg 128c Maarssen maarssen A 6899

Straatweg 128d Maarssen maarssen A 6901

Straatweg 128g Maarssen maarssen A 6903

Straatweg 128k Maarssen maarssen A 6948

Maarssen maarssen A 6883

Maarssen maarssen A 6885

Maarssen maarssen A 6882
Straatweg 128p

Straatweg 128n



Maarssen maarssen A 6886

Maarssen maarssen A 6884

Maarssen maarssen A 6888

Maarssen maarssen A 6890

De Savornin Lohmanstraat 26 Maarssen maarsseveen A 5248

Doornhoecklaan 78 Maarssen maarsseveen A 5269

Doornhoecklaan 80 Maarssen maarsseveen A 5268

Herenweg 17 Maarssen maarsseveen C 681

Herenweg 19 Maarssen voor de woning

Herenweg 20 Maarssen voor de woning

Herenweg 22 Maarssen voor de woning

Herenweg 25 Maarssen voor de woning

Herenweg 31 Maarssen voor de woning

Herenweg 33 Maarssen voor de woning

Herenweg 43 Maarssen voor de woning

Maire Hofstedelaan 42 Maarssen maarsseveen A 5210

Nassaustraat 70 Maarssen maarsseveen A 5215

Nassaustraat 72 Maarssen maarsseveen A 5217

Nassaustraat 74 Maarssen voor de woning

Nassaustraat 76 Maarssen voor de woning

Nassaustraat 78 Maarssen voor de woning

Nassaustraat 80 Maarssen maarsseveen A 5218

Nassaustraat 82 Maarssen maarsseveen A 5225

Nassaustraat 84 Maarssen maarsseveen A 5227

Oude Maarsseveensevaart 40 Maarssen maarsseveen A 5229

Tuinbouwweg 23b Maarssen maarsseveen C 666

Tuinbouwweg 23c Maarssen maarsseveen C 661

Maarssen maarsseveen A 5251

Maarssen maarsseveen A 1711

Maarssen maarsseveen A 5234

Maarssen maarssen C 1709

Julianalaan 7 Nieuwer Ter Aa breukelen K 870

Vechtensteinlaan 93

Straatweg 128p

Straatweg 130

Vechtensteinlaan 83



Doude van Troostwijkstraat 18 Nieuwer Ter Aa breukelen-nijenrode F 704

Van Reedestraat 13 Nieuwer Ter Aa breukelen-nijenrode F 703

Mijndensedijk 53 Nieuwersluis loenen D 1617

Zandpad 1 Nieuwersluis loenen D 1958

Zandpad 13A Nieuwersluis voor de woning

Zandpad 13B Nieuwersluis loenen D 1957

Dorpsstraat 31 Nigtevecht nigtevecht A 1804

Nigtevecht nigtevecht A 1794

Nigtevecht nigtevecht A 1805

Garstenstraat 1 Nigtevecht nigtevecht A 1818

Garstenstraat 3 Nigtevecht nigtevecht A 1810

Garstenstraat 5 Nigtevecht nigtevecht A 1829

Garstenstraat 7 Nigtevecht nigtevecht A 1819

Oostzijdsestraat 3 Nigtevecht nigtevecht A 1828

Oostzijdsestraat 5 Nigtevecht nigtevecht A 1822

Oostzijdsestraat 7 Nigtevecht nigtevecht A 1817

Raadhuisstraat 28 Nigtevecht nigtevecht A 1824

Daalseweg 1 Oud Zuilen maarssen E 3934

Laan van Zuilenveld 9 Oud Zuilen maarssen E 3919

Zuilenselaan 34 Oud Zuilen maarssen E 3922

Zuilenselaan 36 Oud Zuilen maarssen E 3935

Dwarsdijk 26 Tienhoven maarssen K 1579

Dwarsdijk 30 Tienhoven maarssen K 1548

Laan van Niftarlake 31 Tienhoven maarssen I 762

Laan van Niftarlake 31a Tienhoven maarssen I 763

Hendrik van Viandenstraat 1 Vreeland vreeland B 1854

Hendrik van Viandenstraat 7 Vreeland vreeland B 1896

Hendrik van Viandenstraat 11 Vreeland vreeland B 1892

Hendrik van Viandenstraat 17 Vreeland achter de woning

Dorpsstraat 74



Hendrik van Viandenstraat 19 Vreeland vreeland B 1857

Hendrik van Viandenstraat 21 Vreeland vreeland B 1903

Otto van Schonauwenstraat 1 Vreeland vreeland B 1560

Otto van Schonauwenstraat 3 Vreeland vreeland B 1561

Otto van Schonauwenstraat 5 Vreeland vreeland B 1562

Otto van Schonauwenstraat 7 Vreeland vreeland B 1563

Otto van Schonauwenstraat 9 Vreeland vreeland B 1581

Otto van Schonauwenstraat 11 Vreeland vreeland B 1572

Vreeland vreeland A 1943

Vreeland vreeland A 1944

Spoorlaan 49 Vreeland vreeland B 1890

Spoorlaan 53 Vreeland vreeland B 1558

Spoorlaan 55 Vreeland vreeland B 1557

Spoorlaan 57 Vreeland vreeland B 1556

Vreeland loenen F 1016

Vreeland loenen F 1018
Spoorlaan 58

Sluisje 4



Bijlage 2: Verkochte snippergroen percelen die reeds correct bestemd zijn. 

(n.b. deze percelen zijn niet opgenomen in het bestemmingsplan ‘Snippergroen’) 

Adres Kadastraal 
Perceel nr. 

Plaats Bestemmingsplan 
 

Bestemming  

Groenlandse kade 3 284, 286, 291 Vinkeveen Landelijk gebied Noord Groen 

Kortelaan 45  1711 Maarssen Maarssen Dorp Woongebied Wonen & tuin 

Maarssenbroeksedijk 
oost 2  

6922  Maarssen Rondom de Vecht Verkeer 

Diependaalsedijk 18 / 
Jodenkerksteeg 1 

5213 Maarssen Maarssen aan de Vecht Tuin  

Looijersdijk 55  5247, 5249 Breukelen  Breukelen woongebied  Wonen & tuin  

Oud Aa 24 1317 Breukelen  Landelijk gebied West Wonen 

Oud Aa 25 1313 Breukelen  Landelijk gebied West Agrarisch met waarden - 
Landschapswaarden 

Scheendijk 9  2406 Breukelen  300 meter strook Scheendijk-Noord Wonen & tuin  

Scheendijk 10 2407 Breukelen 300 meter strook Scheendijk-Noord Recreatie - 
Verblijfsrecreatie 

Scheendijk 16 2421, 2422 Breukelen 300 meter strook Scheendijk-Noord Recreatie - 
Verblijfsrecreatie 

Scheendijk 17 2391 Breukelen 300 meter strook Scheendijk-Noord Recreatie - 
Verblijfsrecreatie 

Scheendijk 18  2393 Breukelen 300 meter strook Scheendijk-Noord Tuin & water 

Scheendijk 19 2401 Breukelen 300 meter strook Scheendijk-Noord Tuin & water 

Scheendijk 23 2424, 2429 Breukelen 300 meter strook Scheendijk-Noord Recreatie - Jachthaven 
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1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 
1.1 Plan 

Het bestemmingsplan ‘Snippergroen' met identificatienummer 

<NL.IMRO.1904.BPSnippergroenSV-OW01> van de gemeente Stichtse Vecht;  

1.2 Bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels en bijlagen.   

1.3 Verbeelding 
de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Snippergroen’ bestaande uit een blad met de 

code NL.IMRO.1904.BPSnippergroenSV-OW01 met bijbehorende verklaring, waarop de 

bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangegeven;   

1.4 Aanduiding 
een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 

ingevolge de regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van 

deze gronden;    

1.5 Aardkundige waarden 
geologische, geomorfologische en bodemkundige verschijnselen, die representatief zijn voor 

de natuurlijke ontstaansgeschiedenis van het landschap, zoals hoogteverschillen of variaties 

in de samenstelling van de bodem;   

1.6 Achtererfgebied 
erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit 

evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het 

hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen;   

1.7 Archeologische waarde 
de aan een gebied toegerekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in 

dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude 

tijden;   

1.8 Archeologisch onderzoek 
Onderzoek naar archeologische waarden uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm voor 

Nederlandse Archeologie (versie 3.1);   

1.9 Bebouwing 
één of meer bouwwerken;   

1.10 Bebouwingspercentage 
het percentage van de oppervlakte van het bouwvlak dat op grond van de regels en/of 

verbeelding mag worden bebouwd; 
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1.11 Bed and Breakfast 
een activiteit ondergeschikt aan een woning die gerund wordt door de eigenaren tevens 

bewoners van de betreffende woning, die in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van 

kortdurend toeristisch nachtverblijf in combinatie met het verstrekken van maaltijden en/of 

dranken aan de logerende gasten;   

1.12 Bedrijf 
een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, 

opslaan, installeren, verhandelen en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig 

verlenen van diensten;   

1.13 Bedrijf aan huis 
een bedrijf of het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke 

bedrijvigheid (geheel of overwegend door middel van handwerk), dat niet krachtens 

milieuregelgeving vergunnings- of meldingsplichtig is, dat door de gebruiker van een woning 

in die woning of een bijbehorend bouwwerk wordt uitgeoefend, waarbij de woning in 

hoofdzaak de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die 

met de woonfunctie in overeenstemming is;   

1.14 Bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak;   

1.15 Bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;   

1.16 Beschermd dorpsgezicht 
Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun 

onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of 

cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden, en 

dat als zodanig is aangewezen door het bevoegd gezag;   

1.17 Bestaande situatie 
a. bij bebouwing: een legaal bouwwerk dat op het moment van ter inzagelegging van 

het ontwerp van het plan bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden 
gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, waarvoor de 
aanvraag voor het tijdstip van de ter inzagelegging is ingediend, tenzij in de regels 
anders bepaald;  

b. bij gebruik: het legale gebruik dat bestaat op het moment dat het plan rechtskracht 
heeft verkregen, danwel nadien kan worden gebruikt krachtens een verleende 
vergunning, tenzij in de regels anders bepaald. 

1.18 Bijbehorend bouwwerk 
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 

bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander 

bouwwerk, met een dak; 
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1.19 Bouwen 
het plaatsen, slopen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of 

veranderen van een standplaats;   

1.20 Bouwlaag 
een doorlopend gedeelte van een gebouw, begrensd door op gelijke of bij benadering gelijke 

hoogte liggende vloeren of balklagen met uitsluiting van een onderbouw of een 

zolderverdieping;   

1.21 Bouwperceel 
Een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtends het plan, dan wel het aangrenzende 

plan waar het hoofdgebouw is toegestaan, een zelfstandige bij elkaar horende, hoofd- en 

bijbehorende bouwwerken zijn toegestaan;   

1.22 Bouwvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;   

1.23 Bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 

direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 

grond;   

1.24 Buitenopslag 
Het gestructureerd opslaan, of opgeslagen houden van voorwerpen, stoffen of producten en 

nadere materialen op de onbebouwde gronden van (bedrijfs)percelen, daaronder mede 

begrepen de uitstalling ten verkoop, verhuur en dergelijke;   

1.25 Cultuurhistorische waarde 
belang in geschiedkundig opzicht; onder andere met betrekking tot het ontstaan van het 

gebied, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het kavelpatroon, de waterhuishouding, de 

beplanting en de (voormalige) bebouwing;   

1.26 Dakkapel 
een constructie ter vergroting van een gebouw, met één of meer ramen, welke zich tussen 

de dakgoot en de nok van een dakvlak bevindt, waarbij deze constructie onder de noklijn is 

gelegen en de onderzijde van de constructie in het dakvlak is geplaatst;   

1.27 Deskundige / deskundig advies 
een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige of 

commissie van deskundigen op het gebied waarover advies wordt gevraagd;   

1.28 Erf 
een al dan niet bebouwd perceel, of gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 

hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat 

gebouw en de bestemming deze inrichting niet verbiedt; 
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1.29 Erotisch getinte vermaakfunctie 
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of 

vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub 

en een seksautomatenhal;   

1.30 Erotisch getinte horeca 
een horeca(onderneming) die tot doel heeft het daarbinnen doen plaatsvinden van 

voorstellingen en/of vertoningen van erotisch-pornografische aard en tevens het 

bedrijfsmatig ten behoeve van verbruik ter plaatse verstrekken van alcoholische en niet-

alcoholische dranken. Hieronder vallen eveneens een seksbioscoop, een seksclub en een 

seksautomatenhal;  

1.31 Gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt;   

1.32 Hoofdgebouw 
gebouw, of gedeelte daarvan, dat op een perceel door zijn constructie of afmeting, dan wel 

gelet op de (toekomstige) bestemming, als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;   

1.33 Kelder 
bouwwerk waarvan het merendeel onder de grond is gelegen;   

1.34 Molenbiotoop 
het gebied rondom de molen dat van essentieel belang is voor de vrije windvang en het zicht 

op de molen 

1.35 Nutsvoorziening 
gebouwde dan wel ongebouwde voorzieningen ten behoeve van algemene nutsdoeleinden 

zoals de watervoorziening, afval, energievoorziening of het (tele)communicatie-verkeer;  

1.36 Opslag 
het bewaren van goederen, materialen en stoffen zonder dat ter plaatse sprake is van 

productie, bewerking, verwerking, handel en/of activiteiten van administratieve aard;   

1.37 Overkapping 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak;   

1.38 Prostitutie 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele diensten ten behoeve van een 

ander tegen vergoeding;   

1.39 Seksinrichting 
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang 

alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van 

erotischpornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in ieder geval 

verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, een 

(raam)prostitutiebedrijf en een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar; 
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1.40 Straatmeubilair 
bouwwerken ten behoeve van al dan niet openbare (nuts-)voorzieningen;   

1.41 Streefpeil 
het reglementair vastgestelde waterpeil dat door de beherende instantie wordt nagestreefd;   

1.42 Voorgevelrooilijn 
Een naar de weg of het openbaar gebied gekeerde bouwgrens gevormd door de 

denkbeeldige lijn in het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw. Bij percelen op de 

hoek van straten/paden geldt dat langs beide straten/paden een voorgevelrooilijn is gelegen;   

1.43 Waarden 
de aan een bouwwerk, gebied of specifiek element in een gebied toegekende kenmerkende 

waarde op het gebied van cultuurhistorie, archeologie, geografie, aardkunde, landschap, 

natuur en/of ecologie;   

1.44 Waterhuishoudkundige voorziening 
voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, 

waterberging en waterkwaliteit., waaronder duikers, stuwen, gemalen, inlaten en 

voorzieningen ten behoeve van berging en infiltratie van hemelwater; 
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Artikel 2 Wijze van meten 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

   

Afstand: 

de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot 

(bouw)perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst zijn. 

   

Bebouwde oppervlakte van een bouwperceel, bouwvlak of ander terrein: 

buitenwerks boven peil, met dien verstande, dat de grondoppervlakten van alle op een 

terrein gelegen bouwwerken worden opgeteld. 

   

Bebouwingspercentage:  

bouwgrenzen zijn aangegeven het percentage van het bestemmingsvlak, dat ten hoogste 

bebouwd mag worden met bebouwing, tenzij in de regels anders is bepaald. 

   

Bedrijfsvloeroppervlakte (bvo): 

binnenwerks met dien verstande, dat de totale vloeroppervlakte ten dienste van kantoren, 

winkels of bedrijven, met inbegrip van de daarbij behorende magazijnen en overige 

dienstruimten, worden opgeteld. 

   

Bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, (geen 

gebouw zijnde), met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, 

antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.  

   

Bouwhoogte van een antenne-installatie: 

a. ingeval van een vrijstaande (schotel)antenne-installatie: tussen het peil en het 
hoogste punt van de (schotel)antenne-installatie;  

b. ingeval van een op of aan een bouwwerk gebouwde (schotel)antenne-installatie: 
tussen de voet van de (schotel)antenne-installatie en het hoogste punt van de 
(schotel)antenne-installatie. 

Breedte van een bouwvlak: 

tussen de twee zijdelingse perceelsgrenzen, gemeten in de grens van het bouwvlak of 

rooilijn. 

   

Breedte van een bouwwerk: 

buitenwerks en/of het hart van scheidingsmuren en evenwijdig aan de betreffende gevel. 

   

Dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

   

Diepte van een bouwwerk: (horizontaal) 

Buitenwerks en/of het hart van scheidingsmurenen haaks op de betreffende gevel; 
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Diepte van een (ondergronds) bouwwerk: (verticaal) 

vanaf het peil tot aan de bovenzijde van de afgewerkte vloer van het ondergrondse (deel van 

het) bouwwerk. 

   

Goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel. Met dien verstande dat bij een lessenaarsdak het 

laagste punt van het dak als goothoogte wordt aangemerkt; 

   

Inhoud van een bouwwerk: 

tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 

van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken. 

   

Insteek van watergangen: 

vanaf de insteek die wordt gevormd door de snijlijn tussen het schuine talud van de oever en 

het maaiveld. 

   

Maaiveldhoogte:  

De gemiddelde hoogte van de bovenkant van het terrein dat een bouwwerk omgeeft. 

   

Ondergeschikte bouwdelen: 

bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden stoepen, stoeptreden, 

trappen, funderingen, kelderkoekoeken, erkers, plinten, pilasters, kozijnen, gevel- en 

kroonlijsten, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, luifels, balkons en overstekende 

daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwgrenzen en/of 

bestemmingsgrenzen niet meer dan 1,5 m bedraagt en overige ondergeschikte bouwdelen, 

mits de overschrijding van bouwgrenzen niet meer dan 0,5 m bedraagt. 

   

Oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van 

bouwwerk. 

   

Oppervlakte van een overkapping: 

tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojecteerd op het 

afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de overkapping. 

   

Peil: 

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg 
grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;  

b. indien de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst, de door burgemeester en 
wethouders bij aanvang van de werkzaamheden vastgestelde hoogte van het terrein;  

c. in/boven water: het gemiddeld waterpeil. 
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Algemene bepaling  

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 

bouwdelen zoals plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 

schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten 

beschouwing gelaten, mits de overschrijding van het bouwvlak niet meer bedraagt dan 0.50 

m. 
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2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Groen 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen;  
b. bermen en beplantingen;  
c. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein', mede bestemd voor parkeren;  
d. in- en uitritten;  

met de daarbij behorende: 

f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;  
g. kunstobjecten en straatmeubilair;  
h. nutsvoorzieningen en gemalen;  
i. voet- en fietspaden;  
j. water en watergangen;  
k. overige functioneel met de bestemming 'Groen' verbonden voorzieningen. 

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken 

Gebouwen en bijbehorende bouwwerken mogen niet worden gebouwd. 

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 
Op de in artikel 3 lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluiten bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:  

a. de bouwhoogte van lichtmasten niet meer bedraagt dan 15 m;  
b. de bouwhoogte van speelvoorzieningen niet meer bedraagt dan 5 m;  
c. de bouwhoogte van nutsvoorzieningen en gemalen niet meer bedraagt dan 3 m;  
d. de bouwhoogte van kunstobjecten en straatmeubilair niet meer bedraagt dan 3 m;  
e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedraagt 

dan 5 m. 

3.3 Specifieke gebruiksregels 

3.3.1 Strijdig gebruik 

Zie hiervoor hoofdstuk 3 Algemene regels onder artikel 12 Algemene gebruiksregels 

artikel 12.1 strijdig gebruik.  

3.4 Afwijken van de gebruiksregels 

3.4.1 Parkeervoorzieningen 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in artikel 3 lid 1  ten behoeve van het realiseren van parkeervoorzieningen, met 

dien verstande dat:  
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a. de parkeervoorzieningen noodzakelijk zijn in verband met de verkeersveiligheid;  
b. er sprake is van een ruimtelijke noodzaak in verband met parkeercongestie. 

3.5 Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 3.6 van de Wet op de ruimtelijke 

ordening het plan te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’ zonder bouwvlak of de 

bestemming 'Tuin', met dien verstande dat de regels van de desbetreffende bestemming van 

toepassing zijn. 
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Artikel 4 Tuin 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Tuin ’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen;  

met daarbij horende: 

b. bijbehorende bouwwerken:  
c. bouwwerken geen gebouwen zijnde;  
d. (ontsluitings)wegen, paden en parkeervoorzieningen;  
e. waterhuishoudkundige voorzieningen;  
f. overige functioneel met de bestemming ‘Tuin’ verbonden voorzieningen. 

4.2 Bouwregels 

4.2.1 Gebouwen 

Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten behoeve van aangrenzende 

hoofdgebouwen worden gebouwd, waarbij de volgende bouwregels gelden: 

a. gebouwen en overkappingen zijn niet toegestaan, met uitzondering van:  
1. voor het bouwen van erker of toegangsportaal aan de voor- of zijgevel van 

een hoofdgebouw, gelden de volgende bouwregels:  
2. de bouw van een erker of toegangsportaal mag niet ten koste gaan van 

parkeerplaatsen op eigen erf;  
3. de breedte van een erker of toegangsportaal mag maximaal 5 m2 bedragen, 

met dien verstande dat de breedte niet meer dan 50% van de desbetreffende 
voor- of zijgevel van het hoofdgebouw mag bedragen;  

4. de bouwhoogte van een erker of toegangsportaal mag niet meer bedragen 
dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het bijbehorende hoofdgebouw 
plus 0,30 m;  

5. de horizontale diepte van een erker of toegangsportaal mag niet meer 
bedragen dan 1,5 m; 

b. In afwijking van het gestelde onder a is een gebouw toegestaan ter plaatse van de 
aanduiding 'bijgebouw' waarbij de maximale maten overeenkomen met de bestaande 
aanwezige bebouwing ten tijde van de terinzage leggen van het 
ontwerpbestemmingsplan.  

4.2.2 Overige bouwwerken geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bouwregels: 

a. erf- en terreinafscheidingen vóór de naar het openbaar gebied gekeerde voorgevellijn 
van het gebouw maximaal 1 m;  

b. erf- en terreinafscheidingen achter de naar het openbaar gebied gekeerde 
voorgevellijn van het gebouw maximaal 2 m;  

c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde zoals pergola’s maximaal 3 m;  
d. in afwijking op het bepaalde onder b en c geldt voor gronden die binnen een afstand 

van 10 meter van de voor de Vecht geldende bestemming 'Water' liggen een 
maximale bouwhoogte van 1 m; 
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4.3 Specifieke gebruiksregels 

4.3.1 Strijdig gebruik 

Zie hiervoor hoofdstuk 3 Algemene regels onder artikel 12 Algemene gebruiksregels 

artikel 12.1 strijdig gebruik.  
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Artikel 5 Wonen 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen;  
b. beroep en bedrijf aan huis; 

met daarbij horende: 

c. bouwwerken geen gebouw zijnde;  
d. erven en terreinen;  
e. groenvoorzieningen en water;  
f. parkeervoorzieningen en straatmeubilair;  
g. wegen en paden;  
h. overige functioneel met de bestemming ‘Wonen’ verbonden voorzieningen. 

5.2 Bouwregels 

5.2.1 Bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bouwregels: 

a. bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak mogen uitsluitend worden opgericht 
op het zij- en achtererf van het bouwperceel;  

b. bijbehorende bouwwerken op het bouwperceel op het zijerf mogen op niet minder 
dan 1 m achter de voorgevel worden gebouwd;  

c. de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak 
bedraagt niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bouwperceel, buiten het 
bouwvlak met een maximum bebouwingsoppervlakte van 150 m2;  

d. de goot- en bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken bedraagt niet 
meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, vermeerderd met 
0,30 m.   

e. Voor vrijstaande bijbehorende bouwwerken hoger dan 3 m geldt dat deze voorzien 
worden van een schuin dak, met dien verstande dat;  

1. de dakvoet niet meer bedraagt dan 3 m;  
2. de hoogte van de daknok niet meer bedraagt dan 6 m en verder wordt 

begrensd door de volgende formule: maximale nokhoogte [m] = (afstand 
daknok tot naburig erf [m] x 0,47) + 3m;  

3. de nokhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken nooit meer dan de 
bouwhoogte van het hoofdgebouw; 

5.2.2 Bouwwerken geen gebouw zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar het openbaar gebied 
gekeerde voorkant van het hoofdgebouw op het bouwperceel bedraagt niet meer dan 
1 m;.  

b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar het openbaar gebied 
gekeerde voorkant van het hoofdgebouw op het bouwperceel bedraagt niet meer dan 
2 m;  

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer 
dan 3 m;  
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d. de hoogte van vlaggenmasten mag maximaal 9 meter bedragen. 

5.3 Nadere eisen 
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 

bebouwing:  

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het 
woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;  

b. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de parkeermogelijkheden in de 
naaste omgeving;  

c. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste 
omgeving;  

d. ter waarborging van de verkeersveiligheid;  
e. ter waarborging van de sociale veiligheid;  
f. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding. 
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Artikel 6 Waarde - Beschermd dorpsgezicht   

6.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Waarde - Beschermd dorpsgezicht’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de 

andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor: 

a. instandhouding, bescherming en herstel van de binnen het beschermd dorpsgezicht 
voorkomende, dan wel daaraan eigen karakteristieke cultuurhistorische waarden. 

6.2 Bouwregels 
Voor het bouwen op de in artikel 6 lid 1 bedoelde gronden gelden, naast en mogelijk in 

afwijking van het bepaalde elders in de bestemmingsplanregels, de volgende regels:  

a. de horizontale en verticale maten alsmede de dakvorm en de dakhelling zoals 
aanwezig op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan mogen 
niet worden gewijzigd;  

b. de situering van de voorgevel van hoofdgebouwen dient in overeenstemming te zijn 
met de situering van de voorgevel op het tijstip van terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan;  

c. indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om een omgevingsvergunning 
voor het bouwen te verlenen, die van invloed kan zijn op het beschermde 
dorpsgezicht, wordt de commissie voor omgevingskwaliteit om advies gevraagd. 

6.3 Afwijken van de bouwregels 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in artikel 6 lid 2, met dien verstande dat:  

a. het veranderen van de dakvorm of dakhelling een herstel of verbetering van de 
karakteristieke cultuurhistorische waarden betreft en geen onevenredige aantasting 
van het beschermd dorpsgezicht tot gevolg heeft;  

b. de dakhelling niet minder bedraagt dan 30º;  
c. indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om de vergunning te verlenen 

op basis van het gestelde in sub a of b, wordt de gemeentelijke commissie voor 
omgevingskwaliteit om advies gevraagd. 

6.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

6.4.1 Werken en werkzaamheden 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken en 

werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren: 

a. het aanleggen van oppervlakteverhardingen;  
b. het herinrichten of anderszins wijzigingen aanbrengen in de inrichting van de 

openbare ruimte;  
c. het bestraten of herstraten van de bestaande profielen, in de zin van herprofilering 

en/of wijziging van bestratingsmateriaal;  
d. het bestraten en verharden van onverharde gronden. 
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6.4.2 Uitzonderingen 
Geen omgevingsvergunning is nodig voor: 

a. andere-werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;  
b. andere-werken die verband houden met de normale voortgang van de uitoefening 

van het agrarisch beheer op gronden met de bestemming ‘Agrarisch met waarden’;  
c. andere-werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in 

uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip 
aangevraagde dan wel verleende vergunning. 

6.4.3 Toelaatbaarheid 

a. Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 6 lid 4.1 mag alleen en moet worden 
geweigerd indien door het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, dan wel 
door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend 
onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de binnen het beschermd dorpsgezicht 
voorkomende, dan wel daaraan eigen karakteristieke cultuurhistorische waarden en 
hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden 
gekomen;  

b. een omgevingsvergunning voor het vellen, kappen en/of rooien van hagen als 
bedoeld in artikel 6 lid 4.1, wordt zeker wel verleend indien instandhouding van de 
haag vanwege de staat redelijkewijs niet kan worden geëist, met dien verstande dat:  

1. de aanvraag voor de omgevingsvergunning dient te worden vergezeld van 
een advies van een terzake deskundige over de staat van de haag;  

2. aan de omgevingsvergunning het voorschrift kan worden verbonden tot 
herplant van de te vellen haag. 
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Artikel 7 Waarde - Cultuurhistorie   

7.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Waarde - Cultuurhistorie’ aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de versterking van:  

a. de Nieuwe Hollandse Waterlinie;  
b. de versterking van de buitenplaatszone langs de Vecht;  
c. het behouden, versterken, herstellen en ontwikkelen van de landschappelijke, 

natuurlijke en cultuurhistorische waarden van de Vecht en haar oevers. 

7.2 Bouwregels 

a. Op de gronden met de bestemming ‘Waarde - Cultuurhistorie’ mag ten behoeve van 
de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) en (bouw)regels uitsluitend 
worden gebouwd indien de betrokken waarden door de bouwactiviteiten niet worden 
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 
omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden gericht op het behoud van de ter 
plaatse aangeduide waarde;  

b. Ter beoordeling van het bepaalde onder a winnen burgemeester en wethouders 
deskundig advies in;  

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op 
gronden gelegen binnen bouwvlakken. 

7.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

7.3.1 werken en werkzaamheden 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Waarde - Cultuurhistorie’ zonder of 

in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken 

zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:  

a. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe worden gerekend afgraven, egaliseren, 
ontginnen en ophogen;  

b. het verlagen of verhogen van het waterpeil;  
c. het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande 

beplanting. 

7.3.2 Uitzonderingen 
Het verbod als bedoeld in artikel 7 lid 3.1 is niet van toepassing indien werkzaamheden:  

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij artikel 7 lid 2 in acht 
genomen is;  

b. betrekking hebben op herstel van de aanwezige cultuurhistorische waarden;  
c. behoren tot het normaal onderhoud en beheer;  
d. mogen worden uitgevoerd krachtens een op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan reeds verleende omgevingsvergunning;  
e. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan. 
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7.3.3 toelaatbaarheid 
De werken en werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 7 lid 2 sub a zijn slechts toelaatbaar, 

indien daardoor de aangeduide cultuurhistorische waarden niet onevenredig (kunnen) 

worden aangetast of hersteld.  
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Artikel 8 Waarde Cultuurhistorie, Landschap en Natuur 

8.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waarde - Cultuurhistorie, landschap en natuur’ aangewezen gronden zijn behalve 

voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. het behoud, herstel, beheer en de versterking van de aanwezige cultuurhistorische 
waarden, natuur- en landschapswaarden in de vorm van bebouwde en onbebouwde 
structuren, elementen, systemen, patronen en zichtlijnen; 

8.2 Bouwregels 
Op de gronden met de bestemming ‘Waarde - Cultuurhistorie, landschap en natuur’ mag ten 

behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) en (bouw)regels 

uitsluitend worden gebouwd indien: 

a. de cultuurhistorische waarden, natuur- en/of landschapswaarden door de 
bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen;  

b. met een schriftelijk advies van een deskundige is aangetoond dat de 
cultuurhistorische waarden, natuur- en/of landschapswaarden niet worden geschaad 
of dat schade kan worden voorkomen;  

c. aan de omgevingsvergunning voorwaarden zijn verbonden gericht op het behoud van 
de cultuurhistorische waarden, natuur- en/of landschapswaarden. 

8.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

8.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Waarde - Cultuurhistorie, 

landschap en natuur’ zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

van werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden de volgende werkzaamheden uit 

te voeren: 

a. grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, egaliseren, ontginnen en 
ophogen;  

b. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers, inhammen en 
andere waterpartijen;  

c. het aanleggen of verharden van kavelwegen of het aanbrengen van andere 
oppervlakte verhardingen;  

d. het verlagen of verhogen van het waterpeil;  
e. het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande 

beplanting. 

8.3.2 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 
Het verbod als bedoeld in artikel 8 lid 3.1 is niet van toepassing indien werkzaamheden:  

a. plaatsvinden binnen een bouwvlak;  
b. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij artikel 8 lid 2 in acht 

genomen is;  
c. betrekking hebben op herstel van de aanwezige cultuurhistorische waarden, natuur- 

en/of landschapswaarden;  
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d. behoren tot het normaal onderhoud en beheer;  
e. mogen worden uitgevoerd krachtens een op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan reeds verleende omgevingsvergunning;  
f. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan. 

8.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 8 lid 3.1 zijn slechts toelaatbaar, 

indien:  

a. de cultuurhistorische, natuur- en/of landschapswaarden worden hersteld of niet 
onevenredig (kunnen) worden aangetast;  

b. met een schriftelijk advies van een deskundige is aangetoond dat de 
cultuurhistorische waarden, natuur- en/of landschapswaarden niet worden geschaad 
of dat schade kan worden voorkomen; 
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Artikel 9 Waterstaat - Waterkering  

9.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemmingen mede bestemd voor waterkering en de bijbehorende 

beschermingszone.    

9.2 Bouwregels 
Op de gronden met de bestemming ‘Waterstaat - Waterkering’ mogen bouwwerken worden 

gebouwd, met dien verstande dat: 

a. uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd, waarbij de 
bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m;  

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen bouwwerken ten behoeve van de 
andere voor deze gronden geldende bestemmingen worden gebouwd, indien en voor 
zover het belang van de waterkering hierdoor niet onevenredig wordt geschaad;  

c. ten behoeve van deze andere onderliggende bestemmingen mag worden gebouwd 
conform het bepaalde bij de betreffende bestemmingsbepalingen;  

d. burgemeester en wethouders ter beoordeling van het bepaalde onder b. goedkeuring 
vragen aan de beheerder van de waterkering. 

9.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

9.3.1 werken en werkzaamheden 

Het is verboden op de in artikel 9 lid 1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders de volgende werken of 

werkzaamheden uit te voeren:  

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;  
b. het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingsvergunning 

is vereist;  
c. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,30 m, waartoe ook gerekend wordt 

woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen;  
d. het omzetten van grasland in bouwland;  
e. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd;  
f. het aanleggen van bos of boomgaard;  
g. verlagen van het waterpeil;  
h. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden 

en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;  
i. het aanleggen of verwijderen van oeverbeschoeiingen;  
j. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie-, of andere 

leidingen en de daarmee verband houdende constructies;  
k. het aanbrengen van constructies, die verband houden met bovengrondse leidingen;  
l. het aanbrengen van diepwortelende beplanting;  
m. het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;  
n. alle overige werkzaamheden die de waterkering kunnen aantasten en die niet worden 

gerekend tot het normale gebruik van de waterkering. 

9.3.2 Uitzonderingen 
Het verbod als bedoeld in artikel 9 lid 3.1 is niet van toepassing, indien de werkzaamheden:  
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a. behoren tot het normale onderhoud en beheer gericht op en noodzakelijk voor de 
instandhouding van de waterkering;  

b. uit een oogpunt van bescherming van de waterkering van niet ingrijpende betekenis 
zijn. 

9.3.3 Toelaatbaarheid 
De werken en werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 9 lid 3.1 zijn slechts toelaatbaar,  

a. indien is gebleken dat de in dat lid genoemde werken of werkzaamheden dan wel de 
directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden niet zullen leiden 
tot een verstoring van de waterkering;  

b. de beheerder van de waterkering schriftelijke goedkeuring heeft verleend. 
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3 Algemene regels 

Artikel 10 Anti-dubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 

uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 

bouwplannen buiten beschouwing. 

Artikel 11 Algemene bouwregels 

11.1 Algemene regel 

Geen bouwwerk of complex van bouwwerken mag worden opgericht indien daarvoor een 

bestaand bouwwerk of complex van bouwwerken met daarbij behorende bouwperceel, hetzij 

niet langer zou blijven voldoen aan het plan, hetzij in grotere mate zou gaan afwijken van het 

plan.   

11.2 Bestaande afwijkende maatvoering 

a. In die gevallen dat de bestaande goot- en boeiboordhoogte, bouwhoogte, 
oppervlakte, inhoud en/of afstand tot enige aangegeven lijn van bouwwerken, die in 
overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet en/of Wabo tot stand zijn 
gekomen, minder dan wel meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van 
deze regels is voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt die goot- en 
boeiboordhoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud en/of afstand in afwijking daarvan 
als minimaal respectievelijk maximaal toegestaan;  

b. in die gevallen dat een bestaand bebouwingspercentage, dat in overeenstemming 
met het bepaalde in de Woningwet en/of Wabo tot stand is gekomen, meer bedraagt 
dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven, geldt dat 
bebouwingspercentage in afwijking daarvan als maximaal toegestaan.  

c. op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als 
opgenomen in dit plan niet van toepassing. 

11.3 Overschrijding bouwgrenzen door ondergeschikte bouwdelen 
De in het plan opgenomen regels met betrekking tot bouwgrenzen, zijn niet van toepassing 

voor wat betreft overschrijdingen door: 

a. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen;  
b. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, 

wanden van ventilatiekanalen en schoorstenen, indien de overschrijding van de 
voorgevellijn niet meer dan 20 cm bedraagt;  

c. reclametoestellen en draagconstructies voor reclame met niet meer dan 50 cm;  
d. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, overbouwingen, erkers, galerijen en 

luifels, mits zij de voorgevellijn met niet meer dan 50 cm overschrijden;  
e. balkons, mits zij de voorgevellijn met niet meer dan 1 m overschrijden;  
f. ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, voor zover deze de 

bouwgrens met niet meer dan 1 m overschrijden;  
g. hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voor zover deze 

hijsinrichtingen in geen enkele stand de voorgevellijn met meer dan 1 m 
overschrijden;  
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h. vlaggenmasten, antennemasten en schoorstenen, die deel uitmaken van een 
gebouw, voor zover deze binnen een bouwvlak worden opgericht en de voor dat 
gebouw toegestane maximale hoogte met niet meer dan 5 m wordt overschreden;  

i. dakopbouwen ten behoeve van noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties, 
voor zover deze niet hoger zijn dan 3 m en geen grotere oppervlakte hebben dan 
40% van de vloeroppervlakte van de bovenste bouwlaag van het gebouw, waarop zij 
worden geplaatst;  

j. bergbezinkbassins (dan wel andere waterstaatkundige werken) ten behoeve van de 
opvang van water (waaronder rioolwater)  

k. afvalinzamelsystemen zowel boven- als ondergronds. 

Artikel 12 Algemene gebruiksregels 

12.1 Strijdig gebruik 

Onder strijdig gebruik van gronden en bouwwerken die strijdig zijn met het bestemmingsplan 

wordt in ieder geval begrepen het (laten) gebruiken van gronden en bouwwerken voor: 

a. seksinrichting, prostitutie of erotisch getinte horecabedrijven;  
b. opslag en verkoop van vuurwerk;  
c. het gebruik van een (bedrijfs)woning voor meer dan één huishouden;  
d. commerciele kamerbewoning/-verhuur, met uitzondering van toeristisch en 

recreatief gerelateerde kamerverhuur namelijk (air)B&B;  
e. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval 

en/of bouwmaterialen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het 
normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;  

f. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan 
het gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering 
van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik 
en onderhoud;  

g. het plaatsen van zeecontainers voor de opslag van goederen;  
h. het plaatsen van voorzieningen voor het opwekken en leveren van duurzame 

energie anders dan voor eigen gebruik;  
i. risicovolle inrichtingen, zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen;  
j. er mag geen sprake zijn van een significatie toename van de stikstofdepositie 

(immissie) binnen de stikstofgevoelige habitats binnen het Natura2000 gebied. 

12.2 Parkeren 

12.2.1 Parkeernormen 

a. Een omgevingsvergunning voor het oprichten van gebouwen en bouwwerkenop het 
bouwperceel ten dienste van de bestemming kan alleen worden verleend indien in, 
op of onder het gebouw dan wel op het onbebouwde terrein dat bij het gebouw hoort, 
in voldoende parkeergelegenheid kan worden voorzien, conform de parkeernormen 
zoals opgenomen in het ‘Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Stichtse Vecht 2013, 
deel B: Nota Parkeernormen, vastgesteld door de raad op 29 september 2015.  

b. Indien de nota niet voorziet in een parkeernorm voor een specifieke functie, stelt het 
bevoegd gezag een parkeernorm vast. 
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12.2.2 Afwijken van de parkeernormen 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het 

bepaalde in artikel 12 lid 2.1  indien:  

a. aanpassing van het bouwplan om alsnog te kunnen voorzien in voldoende 
parkeerruimte redelijkerwijs niet kan worden verlangd; of  

b. op een andere wijze is of wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid om de 
toename van de parkeerbehoefte op te vangen. 

12.2.3 Wijziging beleidsregel 
Als de onder artikel 12 lid 2.1 bedoelde beleidsregels worden gewijzigd, wordt met die 

wijziging rekening gehouden.  

Artikel 13 Algemene aanduidingsregels 

13.1 Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied 

Binnen de aanduiding 'milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied', is het bepaalde in de 

Provinciale Ruimtelijke verordening (PRV) en Provinciale Milieuverordening (PMV) van 

toepassing. Rekening moet worden gehouden met het standstill-principe waarbij 

functiewijzigingen die kunnen leiden tot een verslechtering van de grondwaterkwaliteit niet 

zijn toegestaan. Verder geldt dat bedrijfstypen met een bodemrisico niet zijn toegestaan. Een 

overzicht van deze bedrijfstypen is opgenomen in de bijlagen bij de regels. Voor bestaande 

inrichtingen geldt overgangsrecht. 

13.2 Milieuzone - 100-jaarsaandachtsgebied 
Binnen de aanduiding “milieuzone – 100-jaarsaandachtsgebied”, is het bepaalde in de 

Provinciale Ruimtelijke verordening (PRV) en Provinciale Milieuverordening (PMV) van 

toepassing. Rekening moet worden gehouden met het standstill-principe waarbij 

functiewijzigingen die kunnen leiden tot een verslechtering van de grondwaterkwaliteit niet 

zijn toegestaan. Verder geldt dat bedrijfstypen met een bodemrisico niet zijn toegestaan. Een 

overzicht van deze bedrijfstypen is opgenomen in de bijlagen bij de regels. Voor bestaande 

inrichtingen geldt overgangsrecht. 

13.3 Vrijwaringszone - molenbiotoop 

13.3.1 Aanduidingsregel 

De gronden ter plaatse van de aanduiding ‘vrijwaringszone - molenbiotoop’ zijn, behalve voor 

de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de vrije windgang van 

en het zicht op molens. 

13.3.2 Bouwregels 
In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse voorkomende bestemming(en) gelden 

ter plaatse van de aanduiding ‘vrijwaringszone - molenbiotoop’ de volgende regels: 

a. op of in de gronden binnen de zone, gemeten vanaf 0 m tot 100 m van de molen, 
mag niet hoger worden gebouwd dan de onderste punt van de verticaal staande 
wiek;  

b. binnen een afstand van 100 tot 400 m van de molen wordt geen bebouwing opgericht 
met een hoogte die meer bedraagt dan 1/100 van de afstand van het bouwwerk tot 
de molen, gerekend vanaf de onderste punt van de verticaal staande wiek;  
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c. het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
onder a en b, indien:  

1. de vrije windvang of het zicht op de molen al zijn beperkt vanwege aanwezige 
bebouwing en de windvang en het zicht op de molen niet verder worden 
beperkt vanwege de nieuw op te richten bebouwing;  

2. toepassing van de in dit lid onder a en b bedoelde afstands- en/of 
hoogtematen de belangen in verband met de nieuw op te richten bebouwing 
onevenredig zouden schaden; 

d. mits vooraf advies is ingewonnen bij de betreffende molenbeheerder.  
e. indien op grond van hoofdstuk 2 een lagere maximale bouwhoogte geldt dan de 

maximaal toelaatbare bouwhoogte onder b dan prevaleert de maximaal toelaatbare 
bouwhoogte van hoofdstuk 2;  

f. in afwijking van het bepaalde onder a en b is de maatvoering van de met 
omgevingsvergunning gebouwde bebouwing op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het bestemmingsplan toegestaan. 

13.3.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijn of 

werkzaamheden 

a. Het is verboden op of in de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘vrijwaringszone - 
molenbiotoop’ zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:  

1. binnen een afstand van 100 m rondom de molen: het oprichten van beplanting 
die hoger is of zal worden dan de onderste punt van de verticaal staande 
wiek;  

2. binnen een afstand van 100 m tot 400 m van de molen: het oprichten van 
beplanting die hoger is of zal worden dan 1/100 van de afstand van de 
beplanting tot de molen, gerekend vanaf de onderste punt van de verticaal 
staande wiek. 

b. Het onder a opgenomen verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:  
1. in het kader van het normale beheer en onderhoud;  
2. waarmee is of mag worden begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het plan. 
c. Werken en werkzaamheden als bedoeld in dit lid zijn slechts toelaatbaar indien:  

1. de vrije windvang of het zicht op de molen al zijn beperkt vanwege aanwezige 
bebouwing dan wel beplanting en de windvang en het zicht op de molen niet 
verder worden beperkt door de nieuw aan te brengen beplanting; of  

2. toepassing van de onder a bedoelde afstands- en/of hoogtematen de 
belangen in verband met de nieuw aan te brengen beplanting onevenredig 
zouden schaden. 

13.3.4 Advies 
Alvorens omtrent het verlenen van omgevingsvergunning te beslissen, wint het bevoegd 

gezag schriftelijk advies in bij de molenbeheerder. 

13.4 Vrijwaringszone - straalpad 
In aanvulling op het bepaalde bij de andere ter plaatse van de aanduiding ‘vrijwaringszone - 

straalpad’ voorkomende bestemming(en) mag de bouwhoogte ter plaatse van deze 

aanduiding niet hoger bedragen dan 44 m. 
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13.5 Geluidzone - spoor 

13.5.1 Aanduidingsregel 

De gronden ter plaatse van de aanduiding geluidzone - spoor zijn, behalve voor de daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van het woon- en 

leefklimaat in verband met de geluidsbelasting van de spoorweg. 

13.5.2 Bouwregels 
In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 5) mogen 

geen nieuwe woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen worden gebouwd. 

13.5.3 Omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders kunnen middels een omgevingsvergunning afwijken van 

het bepaalde in artikel 13 lid 3.2 sub a  voor het bouwen van nieuwe woningen en andere 

geluidsgevoelige gebouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits de 

geluidsbelasting vanwege de spoorweg van de gevels van deze woningen en andere 

geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende 

voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde.  

Artikel 14 Algemene afwijkingsregels 

14.1 Afwijkingen 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels 

van dit bestemmingsplan voor: 

a. het oprichten van niet voor bewoning bestemde gebouwen en bouwwerken geen 
gebouwen zijnde ten dienste van (openbare) nutsvoorzieningen met een 
bovengrondse inhoud van maximaal 75 m3 en een goothoogte van maximaal 4 m;  

b. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met niet meer dan 15%;  
c. overschrijdingen van bouwgrenzen voor zover dat van belang is voor een technisch 

betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover dat noodzakelijk is in verband 
met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen niet meer 
bedragen dan 3 m en het bouwvlak mag niet meer dan 15% worden overschreden;  

d. overschrijdingen van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover dat 
van belang is voor een realisering van maatregelen ten behoeve van de verdere 
verduurzaming van woningen; de overschrijdingen mogen niet meer bedragen dan 
1,5 m waarbij een bijbehorend bouwwerk mag niet groter zijn dan 3m2 en een 
maximale bouwhoogte heeft van 3 meter;  

e. de bouw van reclameobjecten met inbegrip van aankondigingborden, 
reclamemasten, gevel- en lichtreclames en gebouwenaanduidingen met dien 
verstande dat de reclameborden geen onevenredig afbreuk doen aan de ruimtelijke 
situatie en de beeldkwaliteit ter plaatse;  

f. het oprichten van masten en installaties ten behoeve van 
(tele)communicatiedoeleinden tot een bouwhoogte van maximaal 40 m waarbij het 
beleid gericht is op het combineren van deze voorzieningen, met bestaande of nieuw 
op te richten bebouwing en op een dusdanige situering dat geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de gewenste stedenbouwkundige kwaliteit van het 
plangebied;  

g. voor het gebruik van de gronden voor opslag en verkoop van vuurwerk;  
h. het gebruik van gebouwen voor kamerbewoning/-verhuur, mits:  

1. er sprake is van langdurige leegstand (langer dan 3 maanden);  
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2. het gebruik voor kamerbewoning/-verhuur geen ontwrichting van de ruimtelijke 
omgeving en daardoor overlast tot gevolg heeft;  

3. het gebruik geen onevenredige nadelige invloed heeft op de afwikkeling van 
het verkeer, waaronder parkeren;  

4. de tijdelijkheid van de kamerbewoning/-verhuur moet aantoonbaar zijn; 
i. afwijking als bedoeld onder a t/m g wordt niet verleend, indien daardoor onevenredig 

afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de als gevolg van de bestemming gegeven 
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;  

j. de afwijkingsbevoegdheden mogen niet cumulatief worden gebruikt samen met 
afwijkingsmogelijkheden uit de afzonderlijke bestemmingen uit hoofdstuk 2 of ten 
opzichte van een eerder verleende afwijking. 

14.2 JOP 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels 

van dit bestemmingsplan en toestaan dat een jongerenontmoetingsplaats (JOP) wordt 

gerealiseerd, mits: 

a. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 40 m2;  
b. er geen gebouwen worden gebouwd;  
c. de bouwhoogte van overkappingen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

niet meer bedraagt dan 2,5 m;  
d. de realisatie niet direct naast gebouwen plaatsvindt, waarvan de gebruikers overlast 

kunnen ondervinden van de jongeren, zoals woningen en winkels, waarbij de afstand 
tot een woning in ieder geval niet minder bedraagt dan 50 m;  

e. niet direct naast doorgaande wegen wordt gerealiseerd;  
f. de JOP goed bereikbaar is voor hulpdiensten;  
g. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen 

gronden niet onevenredig worden geschaad;  
h. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig 

worden geschaad;  
i. de landschappelijke en natuurlijke waarden, indien als zodanig op de verbeelding 

aangegeven, en de waarden van het beschermde dorpsgezicht onevenredig worden 
of kunnen worden aangetast. 

14.3 Gebouwen van openbaar nut 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de 

bouwregels in hoofdstuk 2, teneinde de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen 

toe te staan ten dienste van het openbaar nut, zoals wachthuisjes, ambulanceposten, 

telefooncellen, gemaalgebouwtjes en nutsgebouwtjes, met inachtneming van het volgende: 

a. de inhoud van het gebouw mag niet meer bedragen dan 100 m3;  
b. de goothoogte van het gebouw mag niet meer bedragen dan 3 m;  
c. de bouwhoogte van het gebouw mag niet meer bedragen dan 4,5 m. 

Artikel 15 Algemene wijzigingsregels 

15.1 Algemene wijziging 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te 

wijzigen ten behoeve van: 
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a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een 
technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover 
dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein;  

b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de 
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft;  

c. de overschrijdingen (zoals bedoeld onder a. en b.)mogen echter niet meer dan 3 m 
bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot. 
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4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 16 Overgangsrecht 

16.1 Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,  

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen 
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet 
gegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a. een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 
als bedoeld onder a met maximaal 10 %;  

c. het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan 
op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder 
omgevingsvergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder 
begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

16.2 Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet;  

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het 
bepaalde onder a., te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan 
strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt 
verkleind;  

c. indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt 
onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;  

d. het bepaalde onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was 
met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 17 Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Snippergroen'  

 


